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SOU 1999: 123

statsrådet chefen förTill och

Kulturdepartementet

februari chefenGenom beslut den 4 1999 bemyndigade regeringen
för Kulturdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en upp-
drag klarlägga det statliga åtagandet formgivnings- ochatt
designområdet. fastställdesSamtidigt direktiv för utredningen
Dir. 1999:9.

Med stöd bemyndigandet utsågs dag undertecknadav samma
statssekreteraren Claes Ljungh nämndasärskild utredaresom av
frågor. Utredningen har fått och designutredningen.Form-namnet

Som utredningssekreterare förordnades fr.o.m. den 18 mars
1999 högskolelektor Kerstin Wickman ñl.civilekonom ochsamt
lic. Ulf Marmervik. oktober uppdrogs dr. AlfDen 5 åt ekon.även
Westelius biträda i utredningsarbetet.att

Jag får härmed överlämna delbetänkandet Mötesplats för form
och design SOU 1999:123.

Stockholm i november

Claes Ljungh

/Kerstin Wickman
Ulf Marmervik
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Sammanfattning

Utredningen klarlägga det statliga åtagandet forrngiv-attavser
nings- och designområdet. I detta första delbetänkande har upp-
draget varit att:

Överväga och lämna förslag till utställnings-hur musei- och-
verksamheten forrngivnings-på och designområdet kan och bör
utvecklas med hänsyn till behovet skapa slagkraftigattav en
mötesplats för samtida formgivning och design. bedömningenI
skall såväl de statliga icke-statliga verksamheterna påsom om-
rådet ingå.

förslagLämna till särskilda satsningar formgivnings-inom och
designområdet i samband med Arkitekturåret 2001 bland annat
med utgångspunkt från belysning insatserEU:s på områ-en av
det.

Den människor skapade miljö vi leverochav som omger oss som
och verkar i i utsträckning resultat design och forrngiv-är stor av
ning, eller mindre genomtänkt. föremålvåra bådeAtt ärmer
användbara och vackra fråga grundläggande välfärd. Där-är en om
för behöver såväl funktionella tekniska, ekologiska, estetiska,som
sociala och ekonomiska perspektiv beaktas. väl dennaHur avväg-
ning genomförs och vad resultatet blir spegling våraär vär-en av
deringar; föremålen tydliga symboler för kultur därmedvår ochär
för vår identitet.

Om vi går från brukarperspektiv till producentperspektivett ett
kan vi produkternas utfornming och användarvänlighetatt ärse
utslagsgivande i konkurrensen konsumenternas im-Degunst.om
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materiella värdena i industriprodukter ökar stadigt i förhållande till
de materiella.

Bakgrund till uppdraget
1996 bildades interdepartemental arbetsgrupp för arkitektur,en
formgivning och design. Gruppen bestod frånrepresentanterav
åtta departement. I promemoria såväl i den proposi-gruppens som
tion regeringen presenterade behandlas1998 genomgående arki-
tekturfrâgorna med djup de frågorstörre formgivningän rörsom
och design. konkretaDe förslagen hanterar också främst arkitek-
turfrågor.

1998 presenterade Kulturdepartementet promemoria med etten
förslag för lösa bristen på lokaler där design, konsthantverkatt och
formgivning kunde visas i Stockholm. I remissvar efterlystes en
fördjupad diskussion kring innehåll och form för sådanen
verksamhet.

Mot den bakgrunden ansåg regeringen det statligaatt ansvaret
för form- och designområdet ytterligare behövde belysas. För att
vidareutveckla den statliga politiken för formgivning och design
tillsatte regeringen enmansutredning den februari4 1999. Upp-en
draget i samverkan med berördaär nära myndigheter, institu-att
tioner och organisationer inom fonngivnings- och designområdet

precisera, motivera och förtydligapröva, det statliga åtagandet för
formgivning och design. Utredningens resultat skall ipresenteras
två delar, detta delbetänkande omfattar ochmusei- utställ-varav
ningsverksamhet förslag på hur designområdet kansamt synlig-

under Arkitekturåretgöras 2001.
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Översikt designområdet musei-över ettur

och utställningsperspektiv
avsnittet inomI Begrepp form- och designområdet" förklaras

innebörden antal begrepp, konsthantverk, formgivningettav som
och design deras utveckling tiden. avsnittetI Musei-samt över
och utställningsinstitutioner designområdetinom " redogörs för
olika designrelaterade institutioner och deras ñamväxt.typer av
Därefter svenska och andra utställningsaktörerpresenteras museer

arbetar med design. Dessutom beskrivs antal andraettsom museer
inte idag har designinriktningnågon likväl harsom men som sam-

lingar intressanta studera designperspektiv.är Dettaatt ettsom ur
redovisas under rubriken Museer och andra utställningsinstitutio-

i Sverige.ner
kapitletI Statens stöd till berörda redovisasmuseer en

genomgång stöd till de bedriver verksamhetstatensav museer som
inom eller med anknytning till designomrâdet. Genomgången visar

design inte särskiljs på sådant det går skapaatt sättett att att en
tydlig samlad bild det statliga stödet inom detta område.av

Avsnittet Museemas förutsättningar hantera design-att
område beskriver vad skulle behövas för integrera ochattsom

design vid svenska Här åsyftaspresentera bådemuseer. museer
i dag har tydlig designinriktning och de saknarsom en museer som

uttalat designansvar. faktorerDeett tydligaretas ärsom upp
roller, ökad samordning, stärkt tillgänglighet, enhetligare
dokumentation, ökat kompetensutbyte, insatser för kunskaps-
utveckling utbildning inom design och formgivning. Vidaresamt
har utredningen i enkätsvar och vid kontakter med organisationer
funnit starkt forstöd åsikten det behövsett specifiktatt en arena
inriktad design och fonnområdet mötesplatsmot en som genom-
utställningar och debatt bidrar till medvetandet och kunskapenatt

höjs.design Bakgrunden till detta konstaterande beskrivsom
under rubriken "Bakgrund till förslaget mötesplats för formom en
och design. konstaterasDär mötesplats där designområdetatt en
kan belysas många olika aspekter självklart skulle ochur gagna
stimulera designutvecklingen. På sådan skulle blandävenen arena
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företag och industrier kunna publik, inspirerasarmat möta ochen
få kontakter.

Förslag till mötesplats för form och design

Utredningen i förslaget skapa institutionutmynnar att en ny som
utställningar och kunskapsuppbyggnad skall främja fonn-genom

och designområdet. skallDetta ske i samverkan med andra institu-
tioner, och arkiv, universitet och högskolor, näringslivsom museer

designfrämjande organisationer. Utställningarna skallsamt utfor-
så de kan visas på institutioner i hela landet. Verksamhetenattmas

skall inte ha några föremålssamlingar; föremålen till utställ-egna
ningarna lånas från företag, andra organisationer och pri-museer,

Däremot skall den ha bildarkivvatpersoner. och bibliotekett ett
inom design. Verksamheten skall själv bedriva och stimulera
andra till forskning och dokumentation inom designområdet, inför
utställningar och underlag för läromedel. Institutionen före-som
slås förläggas till Stockholm och verksamhetsforrnen myndig-
het.

Myndigheten skall ledas styrelse fulltmed För attav en ansvar.
bistå myndighetschefen i samverkansfrågor föreslås sakkunnigtett
råd med från och andra institutioner.representanter museer

Verksamhetens budget beräknas uppgå till miljoner kronor18
år. Myndighetens intäkter uppskattas till miljoner.3 Avper egna

finansieringsbehovet på miljoner15 skall för hälften.staten svara
Verksamheten vitalt intresse förär näringslivet, liksom den ärav

värde för lokaliseringsorten. Av det skälet föreslåsav att
näringslivet kommun och landsting för det resterandesamt svarar
ñnansieringsbehovet.

Myndigheten skall sin verksamhet år 2001.starta
För i hela landet öka tillgänglighetenatt till de utställningar

skapas på mötesplatsen förslag på särskiltpresenteras ettsom ett
utställningsbidrag för stödja institutioners inlåning utställ-att av
ningarna. Det totala anslaget skall uppgå till miljoner5 kronor och
administreras Statens kulturråd. Statens kulturråd föreslås vida-av
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få i uppgift tillsammans med utvärderaatt museerna museernasre
förbättra ochutlâningsrutiner för effektivitet, överskådlighetatt

samordning.

Förslag till insatser i samband med
Arkitekturåret 2001

nationell tävling Sveriges vackraste interiör föreslåsEn om som en
satsning inom form- och designområdet under Arkitektur-särskild

för iSyftet med tävlingen verka högre kvalitetåret år 2001. är att
arbetsmiljöer eller sådana där allmänheten harinteriörer ärsom

tillträde kunder, klienter eller besökare. Tävlingen skallsom upp-
goda förebilder och utmaning till statligamärksamma vara en

institutioner, till privata företag. Bedöm-kommuner ochsamt
kvali-ningskriteriema utgår från ändamålsenlighet och estetiska

förordar Arkitektur-Utredningen tävlingenteter. att arrangeras av
återkomma efteroch år år 2001.vartannatmuseet
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Inledning1

Vi skapar vår omgivning och de föremål vi använder attgenom
fysiskabygga och formge. Vår miljö förutsättningarna för hurger

vi leva våra liv. omgivningkan En rik på upplevelser bidrarärsom
till ökad livskvalitet, hävdades i det förslag till statligt handlings-

för arkitektur formgivning fram och1997togsprogram som
ledde till regeringsproposition.som en

Estetik betyder sinnesförnimmelse, sinneserfarenhet och sin-
neskunskap. Det våra sinnen vi får kontakt medär genom som
omvärlden. Design formgivningoch handlar i hög grad till-attom
fredsställa och stimulera sinnena.

skönhet fundamentalt mänskligt behovAtt visar historien.är ett
alla de kulturer vi kärmer till och vi kanI studera påstort sett som

världen har bemödat sig tillvaron vack-över göraattmuseer om
Synen på vad vackert kan visserligen variera, liksomärrare. som

på vad uppfattas stimulerande, attraherande, uttrycksfulltsom som
eller rogivande och harmoniskt. Men behovet till och medav,
driften efter skönhet för alla märmiskor.är gemensam

ÄvenMer eller mindre medvetet registrerar vi vår omgivning.
vi inte alltid i ord formulerar våra upplevelser, påverkas viom

undennedvetet. Intuitivt vi intryck både ting ochtar av rum.
Miljöer kan få känna tristess, likgiltighet och otillfreds-attoss

ställelse. Sådana platser eller lokaler signalerar ingenatt engagerat
sig eller demtänkt på skall vistas där. omsorgsfulltEn utfor-som
mad miljö, offentlig lika väl privat, visar däremot omtankesom en
hos den åstadkommit och står bakom denna miljö.som

När bemödar sig kvalitetåstadkomma och estetiskaattman om
i den formadevärden och byggda miljön i föremåloch de densom

det tecken på framtidstro. någotManär gör ärett värtrymmer som
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bevara, kan längeatt och åldras på vackert Som-som ett sätt.vara
liga ting klarar sig tiden, tål och upplevas gångatt pågenom ses
gång i till andra snabbt slits, antingenmotsats därför desom att
har dålig teknisk eller fysisk kvalitet eller oftare för deännuen att
förlorat sin estetiska laddning. Ett samhälle vill övertygasom om

positivt framtiden,påatt vinnlägger sig alltsåman ser göraattom
estetiskt väl utformade miljöer. Att våra föremål användbaraär
och vackra också frågaär grundläggande välfärd.en om

Det offentliga där vi alla harrummet arbetsplat-rätt att vara,
där många märmiskor tillbringar delen sina livstörre ochserna av

de lokaler och byggnader dit vi bjuder våra utländska och in-
hemska uttrycker identitet.gäster Detsamma gäller för land,en ett

region, stad eller mindre ort.en en en
Våra föremål symboler förär vår kultur. Design medelär ett

för visa och förstå dennaatt kultur. Föremålen speglar våraupp
värderingar och prioriteringar, till exempel hur vi använder oss av
material, hur vi förhåller både till den gestaltade och naturligaoss
miljön, vilka har och möjligheträtt befinna sig i detsom att
offentliga liksom våra estetiska preferenser.mmmet, Ett samhälles
värderingar återspeglas alltså i dess föremål.

Vår känsel, hörsel och våra smaklökar kan red-syn, ses som
skap. Det med hjälp demär och vår fin- eller grovmotorikav som
vi barn världen.erövrar Beroende på hur denna omvärldsom är,
får våra sinnen möjlighet eller förhindras utvecklas och för-att
fmas. Vi kan sinnena, någotträna vi alla det gällernärvetsom
hörsel och smak. Detsamma gäller vår och känsel, vilka på-syn
verkar uppfattningen och upplevelsen tingen och vår miljö.om av

Genom aktivt, observera, reflekteraatt det vi fun-överse ser,
dera hur det kännsöver vistas i olika och iatt denrörarum oss
bebyggda miljön, skärper vår och vår omdömesförmåga.syn
Formgivare, industridesigner, konsthantverkare och arkitekter är
några de yrkesutövare profession bland bestårav annatvars ettav
utvecklat seende och sensibilitet för form, proportioner, dimen-en
sioner, färger, material, ochtexturer, rörelse. Dennarytm genom
utbildning och träning odlade talang skulle kunna utnyttjas i allt
högre grad i vårt samhälle.
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bebyggdaVår miljö och våra föremål har alltid, hur de än
kommit till, gestalt krävt material, produktion, kapital ochen som

Ävenenergi. det dåligt och fult kostar Till och medärsom pengar.
i kort perspektiv kan det bli billigare utnyttja estetisktett att pro-
fessionell kompetens. I lång perspektiv det alltidär nästanett mer
ekonomiskt.

Diskussioner estetik brukar oña förvandlas till frågaom en om
smak, där den smak ställs den andres, de professionellasmotenes

elitism folklighet. estetikMen något dju-amatöremas,mot ärmot
och vidare tycke och smak. miljö ellerEn tingän ettpare som

sin utfonrming väcker intresse och fylleruppmärksamhetgenom
ytterligare funktion. föderDe tankar i sin kan bidra tillturen som

medvetenhet, vidsynthet och öppenhet.störreen
Vår materiella värld begränsar hävdade jag inledningsvis.oss,

också fårDen förstå världen ochöppnar gränser, attoss mer om
därmed också själva. Dialogen kan börja, antingen vi språ-om oss
kar med själva eller med någon det vi upplever. Menoss annan om
samtal uppstår inte sig själva. behövs incitament förDet attav
börja tala, mötesplatser där diskussioner kan föras. behövsDet
sammanhang framlockar och stimulerar utbyte tankar.ettsom av

formade tingenDe kan diskuteras och mängd olikaprövas ur en
infallsvinklar. De estetiska har jag redan berört. Andra aspekter är
funktion, kapacitet och tekniska lösningar och hur föremålen upp-
fyller ekologiska villkor.naturens

Kan ting också bidra till demokratiskt utveckling och till atten
främja vänskap Visst likaväl de kan få kännaattsom oss oss-
mindervärdiga eller irriterade vår omgivning.över

Tingens utformning fråga hushållning, mervärdeävenär en om
och skapa värden ekonomiska, kulturella och mentala.attom -
Intelligent utformade föremål livet enklare leva. Dåligtgör att
utformade ting kräver tidvår och vårt arbete. Man skallmer av
kunna ställa krav föremålen inte fungerarbara väl prak-att rent
tiskt, de skall dessutom tala till våra sinnen.

Design blir allt betydelsefullt för näringslivet. våraAttmer
redskap, och vårt bohag skall fungera, inte skadaapparater oss
eller omedelbart gå sönder idag självklarhet. dettaI avseendeär en
blir allt likvärdiga, oberoende de tillverkats. Närvarorna mer var
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dessutom den teknik dem blir identisk, blir tingensstyrsom ut-
fomining, vid sidan priset, den avgörande faktom för fram-om
gång. Det designen skaparär konkurrensfördelarna, uttryckt isom
intelligent användarvänlighet, tillgänglighet, lättskötthet och este-
tisk utstrålning.

Vi tilltagande globalisering bland följdser en annat som av
nationella marknaders avreglering, förbättrade kommunikations-
möjligheter och informationsteknologi minskaren rummetssom
och tidens betydelse. Utvecklingen innebär svenska produkter iatt

utsträckning tidigarestörre förän konkurrens frånutsätts andra
länder.

Det ofantliga varuutbud vi idag upplever innebär tingenatt
måste ha identitet, annorlunda de skall väckasynas, vara om
intresse. därförDet allt flerär företag inser värdet vårdasom attav
sina varumärken. Det handlar trovärdighet. Kunderna måsteom
kunna lita dempå de anlitar eller på det de köper håller vad detatt
lovar, köper inte märke igen.armars man samma

Vår tillvaro blir allt komplex. internationellaDen rörlig-mer
heten ökar. Individer, lika väl och kapital, förflyttar sigsom varor
allt snabbare och allt Våra privata liv blir också alltmer. mer
olika. Vi flyttar och förändrar vår tillvaro eller förflyttas och för-
ändras. Därmed blir också behoven allt skiftande. Det ledermer
till andra förväntningar på samhälle och företag. behövsDet
många olika slags lösningar, något det svårare för företaggörsom

sig till förändringarna.att Förmågan kunna designa ochanpassa att
utveckla produkter, utifrån inte sällan komplexa kravbilder,nya
blir allt central för företags långsiktiga utvecklingett ochmer
överlevnad.

Vi upplever idag både intemationalism och regionalism,en en
där och den region leverorten i blir viktig. Samtidigtman som en
global och varukultur sprids börjar människor denmass- värna om
lokala Hembygden och dessegenarten. värderas alltsärart mer.

Det framväxande informationssamhällets krav på snabbt kun-
skapsutbyte och -utveckling bidrar till det i många fallatt är
effektivare organisera sig iatt nätverk i de traditionellaän mer
hierarkiema. Informationsteknologin möjligheter tillger nya sam-
arbeten, dialoger och överföring idéer mellan olika individerav
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och organisationer. innebärDet utmaningar och utvecklings-nya
möjligheter för kulturinstitutioner, näringsliv och andra iparter
samhället. Teknik- och materialutvecklingen sker oerhörtnu
snabbt.

Alla dessa förändringar påverkar designområdet och innebär
möjligheter och utmaningar för designer, formgivare ochnya

konsthantverkare. luckrasGränserna mellan och poli-ämnes-upp
tikområden, frågor till exempel hållbar utveckling skärnär som

våra traditionella institutioner. Design viktigt redskapär ettgenom
för genomföra hållbar utveckling.att en

delbetänkande har jagI detta försökt design- och form-att se
givningsfrågoma i ljuset de utmaningar samhället står införav
idag. gäller både för de övergripande strategiskaDet frågornamer

statlig designpolitik, slutbetänkandet,behandlas isomom en men
också för det detta delbetänkande handlar frågansom om; om en
slagkraftig mötesplats för samtida design och formgivning samt
förslag på insatser i samband med Arkitekturåret 2001.

Min grundläggande ambition har varit både devärnaatt om
traditionella designområdena och samtidigt bidra till ökaden
insikt form- och designområdets betydelse. Design, formgiv-om
ning och konsthantverk omfattar i hela den fysiska världsettstort

kommit till mänskliga ingrepp. Allt i princip form-ärsom genom
givet. Frågan vilket med vilket resultat och Iär sätt, av vem.
detta betänkande har jag fokus gestaltning kommitpå densatt som
till medvetna strävanden i huvudsak professionelltgenom av
yrkesverksamma inom design, formgivning och konst-utövare
hantverk. Min utgångspunkt har varit arbetsinsatser skallhur deras
få i vårt samhälle. behövs eftersom skönhetDetstörreett utrymme
och kvalitet förknippade med framtiden. Och kan-är tätt troen
ske också för författarenvår överlevnad. ryske ochDen poeten
Joseph Brodsky svarade gång på frågan hur han lyckades mot-en

den kommunistiskastå indoktrineringen Stalin:och rädslan för
skönheten finnsDär tyranniets makt begränsad.är
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Bakgrund till2 delbetänkandet

förUtgångspunkten detta delbetänkande två propositionerär som
lagt fast statligt handlingsprogram för arkitektur, formgivningett
och design, departementspromemoria från Sta-samt rapporten en

kulturrådtens
propositionenI Kulturpolitik 1996/97 betonade regeringen

vikten god gestaltning i dess vidaste och djupaste bemärkelse,av
också design formgivningoch skär traditionella poli-att övermen

tikområden. Mot bakgrund bland propositionen, därannatav
utgångspunktema för nationellt handlingsprogram bilda-ett gavs,
des 1996 interdepartemental arbetsgrupp för arkitektur, form-en
givning och design. Gruppen bestod från åttarepresentanterav
departement

Bakom initiativet låg behovet betrakta arkitektur- ochattav
formgivningsfrågoma utifrån heltäckande perspektiv.ett mer
Arbetsgruppen fick till uppgift utveckla förslag tillatt ett ett
departementsöverskridande handlingsprogram för arkitektur, form-
givning design.och Initiativet inrätta statlig, interdeparte-att en
mental arbetsgrupp ñck positivt från omvärlden, frånett gensvar
institutioner, organisationer, skolor, med flera, verksamma inom
detta område.

Regeringens proposition Kulturpolitik 1996/97:3, bet. 1996/97:KrUr,
rskr. 1996/97:l29, "Framtidsformer Handlingsprogram for arkitektur,-
formgivning design", regeringens proposition 1997/98:117, Kultur-
departementets promemoria Moderna myndighet.Museet Etten egen-

forum for modem form" från 1998 Samtidskonst inytt samt rapporten
hela landet, Statens kulturråd, februari 1999.
2 De åtta departementen Kultur-, Utrikes-, Kommimikationsg Finans-,var
Utbildnings-, Närings- och handels-, Inrikes- och Miljödepartementet.
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Under arbetet med handlingsprogrammet inbjöd arbetsgruppen
yrkesverksamma formgivare, industridesigner, arkitekter, produ-

från designutbildningar,center, institutioner,representanter före-
ningar, organisationer och näringsliv till hearing kring fråganen
Hur kan svensk design/formgivning stärkas". De övergripande
frågorna vilken roll borde ha främjandeti arkitektu-statenvar av

formgivningens och designens utveckling nationellt ochrens,
internationellt.

Frågor ventilerades till exempel: Hur och på vilket sättsom var
skall designemas arbetsprocesser, metodik och avsikter till-göras
gängliga för andra Hur skall medvetenheten formgivningensom
betydelse kunna stärkas Hur kan hitta framåtsyftandedeman
projekten skallHur diskussion kring dessa områden kunnaen
främjas Hur skall olika kunna utveckla marknads-sättman

Ärföringen svensk design dessa frågor angelägenhet förav en
staten

Vid hearingen poängterades vikten behandla gestalt-attav
ningsfrågoma utifrån helhetsperspektiv. Framför allt framhöllsett

långsiktig och målmedvetennyttan statlig designstrategi, därav en
kontinuerligt utvärderar resultaten. Några andra synpunkter,man

relevanta för detta betänkande, behovet utvecklaär ochattav
samordna nätverk, underlätta kontakter och samarbetsfonneratt
mellan och andra institutioner inom formgivningsområdet,museer

möjliggöra synergieffekteratt exempelvis sarnproduktiongenom
utställningar, främja regional mångfald ochsamt att Försärart.av
kunna klara detta ansågatt de kompetenser inom form-attman

området arbetar med utställnings-, dokumentations- ochsom
forskningsverksamhet måste utvecklas. Man efterlyste också mer
utbyte mellan olika kulturområden, liksom möjligheter till inter-
nationella Ytterligaremöten. några uppmaningar kom framsom
under hearingen Stöd infonnationsspridning via teknik ochvar: ny
verka för upplyst debatt formgivning i olika medier meden om
olika målgrupper.

I november kom1997 den interdepartementala arbetsgruppens
Framtidsformerz Förslag till handlingsprogram för arkitek-

Äventurforrngivning Ds 1997:86. detta fick positivtett gen-
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från enskildasåväl arkitekter och designer arkitektur-svar som
designorganisationema.och

Med förslaget grund presenterade regeringen 1998som en pro-
position, "Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur,-
formgivning design prop. 1997/98:1 17.

propositionen deñnieradesI antal konkreta åtgärder. Blandett
fick åtta statliga verk och myndigheter i uppdrag framannat att ta

riktlinjer för sitt arbete med arkitektur och gestaltningsfrågor.egna
behandladesGenomgående arkitekturfrågoma i handlingspro-

med djup frågorna formgivning ochrördestörre ängrammet som
design. konkreta förslagenDe handlar också främst arkitektur-om
frågor. kan finnas rad olika förstaDet orsaker till detta: För deten

kunskaperna arkitektur utvecklade och etableradeär änom mer
kunskaperna formgivning och det arki-design. För andra ärom
tekturområdet lättare designområdet, bådeavgränsa än äratt som

ämnesområde och delar andra sammanhang. Behovetett eget av av
form-belysa och designområdet kvarstod.att

Utbildningar-na, yrkes- och intresseorganisationema inom de-
signområdet har sedan länge påtalat bristen på lokaler i Stock-
holm, där design, konsthantverk och formgivning kan visas. För att

befintligatvå Arkitek-Moderna ochMuseetutröna om museer,
skulle kunna bidra till lösning detta behovturmuseet, samten av

till utveckling designområdet, beslöt kulturdepartementet atten av
undersöka förutsättningarna för detta. En emnansutredning tillsat-

i 1998 med uppdrag hur Statens konst-tes övervägaattmars
Moderna Museets och Arkitekturmuseets för attmuseers, ansvar

visa modern form skulle kunna förtydligas och utvecklas.upp
denI promemoria Modema Museet- myndighet. Etten egen
forum för modern form Kulturdepartementetnytt presente-som

rade i april 1998, föreslogs Nationalmuseums för nutidaatt ansvar
design och konsthantverk skulle Moderna Museet.övertas av

förslagetEnligt skulle också de samlingar 1900-talets formgiv-av
ning, konsthantverk och industridesign finns på National-som

överföras till Moderna Museet. Vidare hävdade utredarenmuseum
behovet särskild avdelning för konsthantverk,design ochav en om
vilken Moderna Museet respektive Arkitekturmuseet skulle kunna
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samverka. Museema skulle komma demöverens om vem av som
skulle för insamlingen respektive designområde.ansvara av

Orsaken till varför promemorian Modema Museet en egen-
myndighet. forumEtt för modem form lyfte fram två Stock-nytt
hohnsbaserade tänkbara huvudmän det sedanattmuseer som var
länge många problem det inte finnsutgöra någonansetts ett attav

allmänt tillgänglig lokal, där kontinuerligtstörre, visar denman
moderna 1900-talsdesignen, ihuvudstaden.

Nationalmuseums konsthantverksavdelning har, i de diskussio-
utbildningarna, de designfrämjande organisationerna ochner som

yrkesföreningarna fört i Stockholm kring fonnfrâgorna, lokal-
mässigt uppfattats alltför liten och dessutom med kravet attsom
täcka hela perioden från fram till i dag. Det sak-renässansen man

har framför allt varit för det sekletsnat ochutrymmen senaste
samtidens design och konsthantverk. Möjligheten att ta emot
internationella vandringsutställningar, handlar design ochsom om
konsthantverk, har också varit små i Stockholm bland annat
grund utrymmesbrist på Nationalmuseum.av

Både i den nämnda promemorian och i remissvaren påovan
den pekades genomgående på det starka stöd finns för form-som
och designområdet, hade olika idéer kring hur behovenmen man
skulle kunna lösas. Genomgående framhölls behovet av penna-

lokaler för forrn- och designutställningar. Många demnenta av
svarade ansåg emellertid sådan utställningsverksamhetattsom en

borde ha fristående ställning och för hela området,att ansvareten
det vill form och design, borde hållassäga I flerasamman. av
remissvaren efterlystes fördjupad diskussion kring innehåll ochen
form för sådan verksamhet.en

Några institutioner ansåg det omotiverat vidsätta gränsatt en
sekelskiftet år 1900. Formområdets historia såäldre menadeänär

och för kunna jämförelser och fördjupningaratt göra måsteman,
de samlingar fonn, konsthantverk och konstindustn finnsav som
på Nationalmuseum från fram till idag hållasrenässansen sarmnan.
En del remissinstansema efterlyste varförettav resonemang om

forrninstitution skulle förläggas till Skeppsholmen i Stock-en ny
holm och del Arkitekturrnuseum och Moderna Museet.som en av
Somliga remissinstanser kritiserade förslaget inte visade hur deatt
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befintliga designrelaterade situation skulle påverkasmuseernas
och helst förbättras. de samlade remissvarenAv framgick frå-att

vidare behövde utredas.gan
den bakgrundenMot ansåg regeringen det statligaatt ansvaret

för form- och designområdet ytterligare behövde belysas och för
vidareutveckla den statliga politiken för formgivning ochatt

design tillsatte regeringen denna enrnansuüedning den februari4
Dir.1999 1999:9.

frågor skall behandlas i dettaDe delbetänkande skallsom ses
utifrån följande perspektiv: Staten har redan tagit olika initiativ for

främja god utveckling svensk formgivning och design.att en av
Sådana satsningar gäller bland verksamheten på National-annat

i Stockholm på Röhsska i Göteborg,samt museetmuseum som
1997 tilldelades nätverksansvar Kulturdepartementet.ett av

Utredningens uppdrag samlad bild och utvärderingär att ge en
insatser, föreslå inriktningen för detstatens ävensamt attav sam-

lade åtagandet och utvecklingen antal konkreta delfrågor.ettav
Förslaget skall i två delar, detta första omfattarpresenteras varav
musei- och utställningsverksamhet förslag på hur design-samt
området kan synliggöras under Arkitekturåret 2001.

direktiven tillI utredningen preciseras de två uppgifterna i detta
delbetänkande, det vill säga att:

Överväga och lämna förslag till hur musei- och utställnings--
verksamheten på formgivnings- och designområdet kan och bör
utvecklas med hänsyn till behovet skapa slagkraftigattav en
mötesplats för samtida formgivning och design. bedömningenI
skall såväl de statliga och icke-statliga verksamheterna på
området ingå.
Lämna förslag till särskilda satsningar inom fonngivnings- och-
designområdet i samband med Arkitekturåret 2001 bland annat
med utgångspunkt från belysning insatserEU:s på områ-en av
det.
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Övriga delfrågor, skall behandlas i slutbetänkande år 2000,ettsom
framgår direktiven rapportfinns i bilaga till dennaav som

År blev1999 arkitektur och formgivning politikområdeett eget
inom Kulturdepartementet. Förutsättningarna för hanteraatt
designområdet har därmed förbättrats.avsevärt

I utredningsarbetet har diskussioner förts med representantema
i regeringskansliets arbetsgrupp för arkitektur, formgivning och
design. Samråd har dessutom skett med Högskoleverket som
genomfört kartläggning och utvärdering designutbildningarav
inom högskolan. syfteI få in information ochatt synpunkter av
vikt för vårt uppdrag har enkät tilläven åttiotal institu-sänts etten
tioner och organisationer inom eller med anknytning till design-
området i Sverige. Enkätsvaren har kommit från andramuseer,
utställningsinstitutioner, universitet, högskolor och andra utbild-
ningar, designfrämjande föreningar, stiftelser och institutioner,
intresse- och branschorganisationer myndighetersamt samman--
lagt sjuttiotal Enkäten harett skickats till femtiotalävensvar. ett
företag och industrier. dessaAv har tiotal besvarat frågorna.ett

Enkäten innehöll både frågor mottagarorganisationemasom
uppbyggnad, målsättning och hur dessa organisationer ansågom

borde inrikta sittatt inomstaten design och formgivningansvar
och sitt stöd till utställningslokaler inom detta område.

Utöver denna enkät har genomgång andra länders statligaen av
designstrategier genomförts. Kartläggningen utfördes svenskaav
ambassader och konsulat i tjugotal länder, i olikaett som avseen-
den intressanta sittansetts organisera statligtsätt attgenom
designstöd. En del denna information har underlaganväntsav som
till kapitlet Musei- och utställningsinstitutioner inom design-
området i detta delbetänkande. Men resultatet kartläggningenav
kommer framför allt redovisas i slutbetänkandet. kom-att Som en
plettering inför detta delbetänkande har rad utländska institu-en
tioner kontaktats för få fram bredare och djupareatt informa-en
tion. Under utredningsarbetet har besök gjortsäven Institut for
designrådgivning, Dansk Design Center, Det Danske Kunst-
industrimuseum Ehrvervsfremme Styrelsen isamt Köpenhanm.

3Direktiven bifogas bilaga till detta delbetänkande.som
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och samtal harMöten med företrädare för femtiotalägt ettrum
institutioner, organisationer, fackförbund med företrädare församt

landsting och kommuner i Sverige, vilka berörda utred-ärstat, av
Diskussionerningen. har förts med antal industrirepresentanterett

och näringslivsföreträdare, med flertal formgivare, konsthant-ett
verkare och industridesigner och med rad företrädare för deen

har beröringspunkter med designomrâdet. gällerDetmuseer som
centralmuseersåväl regionala och andrasom museer.

Framför allt har kontakter tagits med de organisationer som
direkt påverkas de förslag förs fram i betänkandet. Underav som

utredningsarbetet funnitshela har det dialog med departe-näraen
och andra statliga enheter arbetar med de frågorment som som

i utredningen.hanteras
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inomBegrepp form- och

designområdet

Lika länge människor existerat på jorden har det troligen fim-som
nits formgivning. Naturens olika material har för lösaanvänts att
fundamentala och fysiska behov trygghet, näring, sömn, etc.av
Människans förmåga formge har varit förutsättning för möj-att en
lighetema förbättra tillvaron och till överlevnad. gestalt-Menatt
ningen materian har också haft uppgift tillfredsställaattav som
andliga, kulturella och sinnliga behov stimulans. De 0rdav som
beskrivit denna verksamhet har förändrats med tiden. 0rd harNya
skapats, äldre benämningar har fått förändrad betydelse. Hären
nedan försöker jag fördjupa redogöra förresonemanget attgenom

idagordens framväxt visaoch hur de används

3.1 Slöjd

Slöjd hade på 1800-talet och mycket vidare innebörd änen annan
idag. Ordet täckte också det betraktas industriell till-som nu som
verkning. Idag används slöjd ofta i kombination med hem, det vill

hemslöjd, innebär hantverksmässig serieproduktion isäga som en
liten skala, oftast utförd i hemmet avsedd för försäljningoch eller
husbehov. Verksamhetens den estetiskt inriktade hant-rötter är
verksrörelse uppstod kring sekelskiftet formi lokalföre-som av

1 komplementSom till detta kapitel finns i bilaga redovisning4ett en av
antal yrkesorganisationer företräder professionella inomett utövaresom

designområdet.
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ningar i hela landet, syfte upprätthålla iblandochattvars var
utveckla de föremål, den estetik och de tekniker allmogensom
skapat och skapade. Det kan i detta sammanhang nänmas att
Svenska Slöjdföreningen bildad 1845 behöll sitt undernamn
drygt 100 år, föreningen främjade industrielltrots att snarare pro-

Årduktion och konsthantverk hemslöjd. 1976 byttes emellertidän
till Föreningen Svensk Form.narrmet

Företeelsen slöjd har inte förlorat sin betydelse i samhället,
ordets innebörd delvis förändrats. Syslöjdäven och träslöjd ärom

skolänmen. Korgslöjd alla de verksamheter inrymsär ien av som
hemslöjden. Hemslöjdsrörelsen har fortfarande kulturellstoren
och ekonomisk betydelse i Sverige.

Intressant eftersom vi har importerat rad andra ord inog en-
designsammanhang utifrån har det svenska ordet slöjd däremot-
haft så stark genomslagskraft internationellt ocksåsloyatten
används i engelskt språkbruk.

3.2 Konstslöjd

Kombinationen konstslöjd uppstod i slutet 1800-talet och blevav
delvis till ordet konstindustri se nedan. Ordeten synonym
konstslöjd används sällan, allmänt under 1900-taletsnu men var
första decennier. vissaI sammanhang levde ordet kvar längre. Ett
exempel Röhsska Konstslöjdmuseet, förstär 1992 byttesom namn
till Röhsska i samband med fick grafisktmuseet att museet ett nytt
program. A

Gustaf Munthe, chef för Röhsska Konstslöjdmuseet 1924-45,
karaktäriserade företeelsen1926 konstslöjd följandepå vis:

"Konstslöjd inte, många någon halvkonst, mindre finär tro, sortssom
och värdefull den ñia konsten. Konstslöjd blottän de mångaär ett av
områden på vilka konsten tagit sig uttryck. Konstslöj hantverkets,är
industriens och vardagslivets konst. Till skillnad från den ñia- - -konsten skapande ändamål skänka konstnärligär utan annat än attvars
njutning konstslöjd först och främst bruksföremålär förfärdigatett
med konstnärlig avsikt."en
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Eftersom det handlade bruksföremål ansåg Munthe kravetattom
på ändamålsenlighet det viktigaste, liksom förmågan fram-attvar
häva materialens inneboende skönhet.

Konsthantverk3.3

Konsthantverk benämningen på helt eller delvis handgjordaär
bruksting, präglade konstnärlig ambition och gestaltning.av en
Konsthantverk kan bruks- och konstföremål. Både begreppetavse
och företeelsen konsthantverk har sina i den engelska Artsrötter
Crafts-rörelsen, fram i England i mitten 1800-taletväxtesom av

reaktion på densåsom då tyckte estetiskt undermåligaen som man
industriproduktionen. En rad företrädare för och inomutövare
hantverk/konsthantverk arbetade medvetet för estetiskt ochatt
funktionellt förädla tingens gestaltning. Crafts-rörelsenArts var
också social rörelse den då kritiserade, inhumana indust-moten
rialismen med denvad innebar misär för fabriksarbetama. Dettaav

sig uttryck bland i idealisering det medeltida hant-tog annat en av
verket. Genom lyfta fram hantverket och låta detatt genomsyras

konstnärlighet och estetisk känsla skulle kvalitet och skönhets-av
värden kunna och arbetarna och hantverkarna upplevagaranteras

glädje i arbetet.en
Under slutet 1800-talet och åren kring sekelskiftet spredsav

Crafts-rörelsens idéerArts också till andra länder, bland annat
Sverige. Det ledde exempelvis till verkstäder inrättades påatt
Tekniska skolan, nuvarande Konstfack, och många konstnäreratt
och arkitekter kom sig åt textil-, metall-, möbel- och glas-ägnaatt
konst porslinsfonngivning. Konsthantverkets harsamt väx-status
lat under decennierna. I slutet 1940-talet och början 1950-av av
talet fick det liksom på l970-talet. finnsDet ocksårenässans,en

tendenser konsthantverket internationellt håller på fåatt attnu en
starkare och förnyad roll.

Det karaktärisera konsthantverk lyftagängse sättet att är att
fram bruksfaktom. Tinget skall också tillverkat för hand ellervara
med enkla verktyg unikt eller tillverkat i liten serie.samt vara
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Denna definition har emellertid sina begränsningar inteoch kan
alltid tillämpas på det brukar rubriceras konsthantverk.som som
Precis det gäller konsten det konsthantverkssamñmdetsnär ärsom

museimännensutövamas, och konsthantverksskribentemas pre--
judicerande praxis föremål skallavgör ettsom om anses vara-
konsthantverk, konst eller design.

Begreppet konsthantverk, respektive konst, alltså förär utsatta
godtycklig tolkning. Vissa material och föremålskategorier haren
tradition införlivats med begreppet konsthantverk och andraav

med begreppet konst logisk grund. Dyrbara, exklusivautan mate-
rial och tekniskt avancerade hantverkstekniker verkar utgöra ett
hinder för produkterna skall uppnå konststatus, huratt konstnärligt
nydanande och raffmerat de utförda. Billiga,än enklaär material
och tekniskt ofullgångna ting har däremot lättare slinkaatt över

till konstområdet.gränsen Ett objekt silver, smycke guldettav av
och äkta ting ädla träslag mahogny, keramikstenar, täcktav som

tekniskt raffmerade glasyrer hamnar automatiskt i konsthant-av
verkskategorin. Lera, textila fibrer, enkla träslag däremot god-är
kända både konst- och konsthantverksmaterial.som

Efter andra världskriget började konsthantverkarna i allt högre
grad arbeta med offentliga utsmyckningar, skulpturer och bilder, i
vilka de, inspirerade den informella konsten och spontanismen,av
förhöll sig friare till tekniker och material. följdSom dettaen av
blev mellan konst och konsthantverkgränsen längreinte så defini-
tiv. Samtidigt har konsthantverkare fortsatt arbeta med bruks-att
föremål både hantverksmässigt iblandoch för industrin, även om
deras yrkesroll då formgivarens.ärsnarare

3.4 Tillämpad konst, brukskonst

Benämningen tillämpad konst direktär översättning tyska,frånen
engelska franska,och det vill Angewandtesäga Kunst, appliedav

respektive appliqué. Påart tyska används iblandart begrep-även
Kunstgewerbe. Begreppet brukskonstpet uppstod på 1910-talet

och blev speciellt populärt i Norge. Ordet funktionen,poängterar
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brukbarheten entydigarepå vad ordet konsthantverksätt änett gör.
Tillämpad och brukskonstkonst allmännaochär synonymer var

Ävenunder perioden 1920-talet-1950-talet. sedan dess används
ibland benänmingar iställetdessa för konsthantverk och konst-
industri.

Konstindustri3.5

Konstindustri omfattade till börja med allt från till pryd-att nytto-
gjorda fornadsforemål, hand och/eller hjälpmed maskiner påav

industri eller verkstad jämför ordet konsthantverk ovan.enen
benämning fick framför allt det tillverkades glas-Denna som

bruken och porslinsindustrin. Formgivarna fabrikerpå dessa kalla-
ofta fordes konstnärer. På glasbruken sker fortfarandeså och de

unika föremål där kallas för glaskonst. Ordet konst-görssom
industri har i de nordiska länderna blivit begrepp framför alltett
inom museivärlden. Flera de samlar och ställer utav museer som
konsthantverk och formgivning har antingen konstindustri integre-

i sina eller rubriceras konstindustrimuseer.rat namn som

3.6 Formgivning

Formgivning besläktat med utfomming eller gestaltning,är som
vidaredock begrepp. Formgivning innebär ordet beskriverär som

form åt något. Ordet kan härledas till tyskans Formgebungatt ge
och beskrivning denpå verksamhet formmakama denvar en som
tyska beteckningen fonnare,Former, drejare ägnade sigövers.var

på den keramiskaåt industrin. därförOrdet har kommit be-att
teckna formandetdet egentliga produkter, där ochmaterialenav
kunskaperna dessa avgörande. På porslins-, glas- ochär tex-om
tilindustrin orden formgivning och formgivare etablerade. Tex-är
tilformgivning industriellt eller fram-konsthantverksmässigtavser
ställda eller serievaror.meter-
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I 1997/8:117 beskrivs formgivning på följande Avsätt:prop.
historiska skäl har begreppet kommit förknippas med det hand-att
gripliga formandet produkter där materialkunskapen spelarav stor
roll. Ordet handgriplig innebär i detta fall inte formgivarenatt
själv måste tillverka föremålen.

Bakom nutidens formgivare finns generationer föregångare,av
de flesta Namnen på enstaka, framstående hantverks-anonyma.

och arkitekter har kultur-mästare och konsthistorisk forsk-genom
ning kunnat identifieras. En del de konstnärer, arkitekter ellerav
dessinatörer det vill mönsterritare, prägladesäga produktio-som-

i 1700-talets manufakturer också delvis kända. Men detär ärnen
framför allt i och med industrisamhällets framväxt och utbredning
i slutet 1800-talet yrkesgrupp träder fram, ärav som en ny som
speciellt tränad i skapa förlagor till föremål sedan skallatt som

i produktion.sättas

3.7 Tillämpning begreppet konst,av

formkonst

En målning föreställer bruksting eller konstnärlig installa-som en
tion innehåller föremål räknas konst, medan de enskildasom som

Åtingen i sig inte brukar det. andra sidan ocksåkan tinggöra ses
konst. Det beror på vi betraktar dem bild någotsom om avsom en

eller redskap, vilka skall uppfylla vissa uppgifter. detI sist-som
nämnda fallet blir de bruksföremål. det förstaI blir de konstobjekt.
Det blicken/synsättetär något konstnären Marcelavgör,som som
Duchamp bevisade med sin flasktorkare redan 1914.

På glasbruken kallas ibland verksam-nämnts ävensom ovan
heten och dess för glaskonst respektiveutövare glaskonstnärer.
Även inom det textila området åtskillnad mellangörs textil-en
konst och textilfonngivning. Med det förstnämnda begreppet avses
då unika arbeten, vävda, handtryckta eller tillverkade med hjälp av
någon i huvudsak inte nödvändigtvis hantverks-annan men- -
baserad teknik. I slutet 1970-talet begreppetuppstod Fiberartav -
fiberkonst, för beskriva textilkonstnärernas vidgadeatt användning
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olika material och inriktning tredimensionella uttryck ochmotav
installationer.

mångaI sammanhang och på rad kulturinstitutioner, konst-en
hallar, ingår bild-, konsthantverk formgivningochetc. ettsom
område. Verksamheten sig alltså hela detta vida fält. Detrör över
innebär det funnits behov samlande begrepp för konst-att ettav
hantverks- och designområdet för både markera berörings-att
punktema och olikheten med bildkonst. Formkonst har då valts

och övergripande beteckning vid sidan bildkonst.som en ny av

3.8 Gestaltning

Ordet gestaltning har hämtats från tyska språket Gestaltung, som-
betyder form och konstruktion. Gestaltare Gestalter på tyska var
ursprungligen beteckningen på konstruktör eller denpåen som
gestaltade eller modellerade forlagoma på industri eller verk-en
stad. Gestaltning brukar beteckna bestämmande både form ochav
funktion, det vill föremåls eller hela utfomming.säga ett systems
Begreppet används ibland till design eller designan-som synonym
de.

3.9 Design

I 1997/8:117 beskrivs design på följande Försätt:prop. att mar-
kera motsvarande arbete i industriell också innebäratt en process

ingripande i denna har ordet design vunnitett gehör inom den
yrkesgrupp kallar sig industridesigner. Enligt detta språkbruksom

begreppet design vidare betydelse begreppet formgiv-änges en
ning och används både professionen och den fir-om processen,
diga produkten."

Ordet design import från engelska språket.är Som verb ären
dess ursprungliga betydelse beräkna, dimensionera, konstruera.att
Substantivet design med konstruktion,är synonymt mönster, pro-
jekt, ritning, utkast, utförande, planering. Till det engelska språket
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kom begreppet design från det latinska ordet designo, innebärsom
beteckna, angiva, bestämma,att avbilda och framställa modell.en

Det återkommer också i det från franska härledda ordet dessinatör.
latinskaDet verbet disegnare betyder rita, teckna ochatt göra

utkast till. Dessa beskrivningar ganska god uppfattningger en om
vad designarbetet kan innebära.

Ordet design införlivades i svenskt språkbruk.sent Först 1946
dök det i artiklar i dags- och fackpress benämning påupp som
formgivning industriellt tillverkade produkter. detMen tidav tog
innan ordet blev allmänt När tidskriften Form 1943,accepterat.
respektive 1946 specialnummergör design användsom genom-
gående begreppet industriell formgivning. Ordet design citeras för

det handlarpoängteraatt utländsktatt ord. Formgivningett ärom
den beteckningen framgängse till mitten l950-talet.av

Den danske professorn och grafiska designern Per Mollerups
beskrivning designbegreppet slagkraftig kortfattad:är ochav
Design ochär resultat. Design människansett ären process mate-
riella på några tillvarons grundläggande problem.svar mestav
Med design säkrar vi vår överlevnad, med design vi livet lät-gör

och med design vi livettare intressant.gör mer
Ett växande designornråde utvecklingen ochär tillämpningen
informationsteknologin: hemsidor, web, datorspel, musikvideorav

Men på grund denetc. tvådimensionella presentationsformenav
behövs här oftare den kompetens de grafiska designema be-som
sitter.

3.10 Grafisk design
Grafisk design sedan några årär tillbaka benämningvanligen
det tidigare kallades grafisk formgivning. Grafisksom design är

snabbt växande områdeett omfattar allt från typografi, bok-som
forrngivning, tidningslayout, affischer, förpackningsdesign, ut-
formning symboler, pictogram, skyltar, hemsidor, grafiskaav pro-
filprogram till kompletta informationssystem.
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grafisk designerYrket har sina i den professionaliseringrötter
inom bok- och añischformgivningägde i början 1920-som rum av

talet, i det yrket reklamkonst-lär, då etablerades isamt nya som
Sverige efter amerikansk förebild. första utställningen medDen
reklamkonst ägde och1918 vid denna tid började reklambyrå-rum

anställa konstnärer och det viktigareansågs allt med konst-ema
affischernärlighet i och armonser.
vanligt tryckeriemas förmånDet och ansvaradesättareattvar

för den visuella planeringen tryckt material fram till 1950-talet.av
efter sekelskiftet komStrax emellertid Waldemar Zachrisson vid

i Göteborg och Carl ochWezäta Hugo vid BrödernaLagerström
tryckeriLagerströms i Stockholm i bräschen förgå höjaatt att

kvaliteten på svensk typografi.
grafiskTennen design myntades den amerikanske forrngiva-av

William Addison Dwiggins ordet slog inte ige-1922, dåren men
Paul Rand, kom utveckla grafiska ochattnom. som program

logotyper för rad amerikanska företag det kändamesten -
exemplet IBM verksamheten modern och indust-är gav en mer-
riell prägel, formuleradenågot han i sin bok Thoughtssom on
design från "bibel för1947, generation grafiska form-nästaen
givare.

Kring 1930-talet reklamtecknama etablerat yrke påettvar
reklambyråema. deras relativtMen låg. respektMerstatus var

añischkonstnärema ofta arbetade frilansare.mötte som som
Anders Beckman blev den kände i Sverige, och kom ävenmest att
betyda mycket för reklamyrkets utveckling i med hanoch 1939att
startade Anders Beckmans skola för bland reklamkonst ochannat
mode. 1936 hade han tillsammans med nio andra afñschkonstnärer
grundat föreningen Svenska Affischtecknare SAFFT. 1939 bilda-

Stockholmsdes Typografiska Gille. år startadeSamma Skolan för
Bok Reklamkonstoch och 1941 RMI Berghs, då med namnet
Reklamtekniska skolan; 1944 grundades Grafiska institutet, som
samarbetade med Konstfacks avdelning Reklam och bokhantverk,
för det växande behovet reklamtecknare och professio-mötaatt av
nellt utbildade grafiska formgivare hos tryckeriema förlags-och
branschen.
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Internationellt fick yrket genomslag efter andra världskrigetett
och i det avseendet USA föregångare och förebild. Lärarevar en
och elever från tyska Bauhausskolan och grafiska formgivare från
Schweiz, kommit flyktingar till USA, påverkade utveck-som som
lingen där. Schweiz fortsatte efter kriget ledande detatt närvara
gällde utveckla kvaliteten på och konstnärlighetenatt hos den gra-
fiska designen och typografin. Men yrkesbeteckningen längevar
flytande, med bokforrngivare, bokkonstnär, arkitekt,namn som art
director, den sistnämnda titeln användetc; påmest annons-
byråerna.

SverigeI bokfonngivare den vanligaste benämningen påvar
dem ägnade sig grafisk formgivning böcker och reklam-som av
konstnär dempå arbetade på annonsbyråema.som

I efterkrigstidens infonnationssarnhälle ökade behovet av
trycksaker och förpackningar snabbt. börjanI 1960-talet fanns iav
Sverige ambitioner hos några de främsta företrädarna, Olleav
Eksell och Martin Gavler, kalla området för visuell kommuni-att
kation, efter det amerikanska begreppet visual communication.

ÖsterlinDessa två liksom John Melin och Anders påpersoner,
Svenska Telegrarnbyrån, korn visa vilken konstnärlig och krea-att
tiv potential rymdes inom yrket, vid denna tid ficksom som en
högre tidigare.änstatus

Som parallell till industriell design strävade inågra börjanen
1960-talet införa benämningen industriell eftergrafik, danskattav

förebild, där just yrkesföreningen SIG tillämpade detta 0rd. 1966
försökte lansera reklamforrngivare titel.man som en gemensam

Men istället blev det benämningen grafisk design medsom
tiden gehör, introducerad bland Eksell i bokenOlleannatvann av
Design Ekonomi från 1964.

På 1960-talet började suddas bok-mellangränserna ochut
reklamfonngivarens arbeten och därmed blev just grafisk designer

allt vanligare yrkesbeteckning och grafisk design den definitionen
beskriver omrâdet. fortfarandeMen talas grafisk fonngiv-som om

ning och grafiska fonngivare.
Den internationella organisationen för grafiska designer bilda-

des 1963 i London. Dess ICOGRADA,är Internationalnamn
Council of Graphic Design Associations.
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decennier komplexiteten yrketUnder har i ökat. Nyasenare
informationstekniker desktop publishing har å sidansom ena

förunderlättat sig området, och å den andraamatörer ägnaatt
inneburit kvalitetsutveckling professionalism.och ökaden enorm

Industridesign3 1

industridesign tillAvsikten med dels produktenär att anpassa
tillföraanvändaren och miljön, dels produkten uttryckatt ett av

helhet, sammanhang, individualitet och personlighet utseende.
Syftet höja kvaliteten på produktema, definieratär att ettsom

mellan ergonomi, ekologi ekonomi.samspel estetik, teknik, och
industridesign innebär har formuleratVad den yrkeskår som

kom axla denna uppgift på industrin. Definitionen vadatt av
industridesign egentligen har inte alltid varit entydig.såär

År kom den internationella organisationen för industri-1975
ICSIDZ fram olika definitionerdesign till begreppet ochtre av- -

accepteradeseftersom inte lyckades samtliga tre.man enas om en
aktivitet,Industridesign skapande mål harmo-är är atten vars

utforma miljö enskilda ochniskt den produkterutgörssom av
tillfredsställadärigenom så väl möjligt människans materiellasom

och andliga behov. mål söker uppnå fastställaDetta attgenomman
de formala kvalitetema hos industriellt tillverkade föremål. Dessa

innebärformala kvaliteter består inte bara formyttre utanav en
framför allt sådana strukturella förhållanden omvandlar ettsom

till funktionell enhet dessutomoch ochsystern sammansatten

2 bjöd den franske designern Viénot och hans kollegor vid1953 Jacques
dEstétique Industrielle in arbetade med industriellInstitut personer som

formgivning internationell i Paris. Två år också itill möteett senare -
Paris beslöt bilda internationell organisation for industri-attman en-
designer med International Committee of Industrial Designer, for-namnet
kortad däreñer kom träffas regelbundet år. VidICSID, att vartannatsom

i Stockholm beslöts delvis skulle ändras tillICSID-mötet 1959 namnetatt
of Industrial Design istället for Designer för markeraCommittee att att

designorganisationer kunde ingå medlemmar.även som
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bidrar till tillverkningen effektivare.göra sovjetiskaatt Den
industridesignem Yuri Solovievs definition.

Industridesign konsten utnyttja teknologinsär föratt resurser
skapa och förbättra produkter och i tjänst.att människanssystem

Industridesignema planerar dessa produkter och på sättsystem ett
tillvaratar säkerhets-, ekonomiska och effektivitetskrav inomsom

produktion, distribution och användning. försökerDessutom
industridesignem uppnå sådana kvaliteter delvis uttrycks isom
den formen framför allt bildar integreradeyttre struktur-men som
förhållanden, vilka människans eviga behovmotsvarar av en
meningsfull form. På så blir industridesign, både praktisktsätt och
uttrycksmässigt, faktor formar vår kultur. F .d. chefenen ny som
för MoMA:s designavdelning och designkritikem Edgar Kauf-

definition.manns
Industridesign skapande aktivitet harär till syfte atten som

fastställa de formala kvalitetema hos industritillverkade föremål.
Dessa formala kvaliteter består inte enbart den fonngiv-yttreav
ningen framför allt de strukturella och funktionella rela-utan av
tioner omvandlar till sammanhängande enhetett systemsom en

tillgodoser både producentens och brukarens krav. Industri-som
designern och före detta rektorn Tomas Maldonados definition.

De försöken ringa in området har väsentliga berörings-tre att
punkter. Alla förslagsställama talar kopplingen formmellanom
och funktion. det finnsMen några skillnader. inbegri-förstaDen

industridesignens uppgift fylla andliga behov, den andraattper
industridesignens förmåga tillfredsställa effektivitetskrav ochatt
forma vår kulturella tillvaro och den tredje förslagsställaren fram-
häver industridesign del påverkarett system,som en av som
struktur och funktion såväl för producent för brukare. De tresom
definitionerna kompletterar varandra och hurbra bildger aven
industridesign kan betraktas.

Industridesign för sammanfatta,är, medvetenatt och ska-en
pande aktivitet innebär förena teknologi och/eller materialattsom
med social dimension för hjälpa, tillfredsställa elleratt påverkaen
människans beteende. Frågor industridesignema å sidansom ena
och köparna och användarna industridesign å den andra sidanav
kan ställa Fyller produkten behovär: väl; den bra i miljön,ett är
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för denmiljön; säker och minskar risker;den bradenär är att
hantera och finns det ekonomi bakom material, teknik,reparera;

finnsenergi; det fantasi bakom fonn, färg, funktion; värddenär
sitt pris

industridesignerYrket har två dels 1700-talets dessina-rötter,
mönstertecknare, de dåtida fabrikerna ellertörer, som manu-

fakturema ritade till textilier, formgav serviser och teck-mönster
nade porslinsdekorer, dels de konstruktörer industria-som genom
lismens framväxt blev nödvändig yrkesgrupp på verkstäder ochen
industrier.

När industridesignerrollen uppstod i början 1900-talet komav
i skiljapå yrket Europa sig från den i vilketUSA, hadeattsynen

med den historiska, sociala och kulturella situationen respektivei
världsdel det den slagsI Europa verksamhetgöra.att var som

Behrens utvecklade påPeter AEG och andra konstnä-ävensom-
och arkitekter, verksamma inom Deutscher Werkbund,rer genom-

förde på andra tyska industrier under 1910-talet blevsom en-
modell för hur designarbete borde bedrivas. Den byggde på en
stark social-estetisk ambition och innebar allt från fabriksbygg-att
nader, produktdesign, förpackningar till företagslogotyper ingick
designuppdraget. finns alltsåHär grunden till begreppet corporate
identity, det vill hur designern skall uttrycka och gestaltasäga
företagets identitet. dag det oftast grafiskaI designer stårär som
for företagens visuella grafiska design, för logotyper, brevpapper,
andra trycksaker och hemsidor, verksamhet blivit allt vik-en som
tigare under år.senare

3 internationellaDen titeln industrial designer, försvenskat till industri-
designer, resultatet internationell överenskommelse. 1957 rekom-är av en
menderade Sir Misha Black, knuten till Design Research Unit i London,
ICSID:s olika medlemsländer verka for orden design och designeratt att
blev de internationella benänmingarna. Följande definition slogs fast: En
industridesigner sin utbildning, tekniskasinaär en person som genom
ktmskaper, sin erfarenhet och visuella kimskap kvalificerat sig bestäm-att

material, mekanik, form, färg, ytfinish och dekor föremålettma som
kommer masstillverkas industriellt. industridesignerEn kan, vid skildaatt
tillfällen, sig alla eller bara några dessa aspekter hos in-ägna ettav
dustriellt tillverkat föremål.
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I England och i USA etablerades designbegreppet kring i1930,
samband med framväxten yrkeskår, så kallade industrialav en ny
designers, där iblandäven kallade verksamheten förom sty-man
ling, industrial eller for the machine.art art

I USA det framförallt kommersiella motiv på 1920-var som
och 1930-talet drev fram industridesignutvecklingen. Norman Bel
Geddes och Raymond Loewy blev två främstade företrädarnaav

hävda designens attraktionskraft; någotatt de uttryckte i slogans
De bäst klädda produkterna säljer bäst och Den vackrastesom

Åsikterkurvan den stigande försäljningskurvan.är dessasom
ledde till industridesign på 1930- och i börjanatt 1940-talet iav

betraktadesUSA styling och industridesignema stylister.som som
Under andra världskriget insiktema människaväxte ochattom

maskin måste kunna fungera tillsammans. Redskapens, instru-
och funktion och effektivitetmentens intimtapparatemas för-var

knippade med de människor skulle hantera dem. I USA blevsom
det bland Hemy Dreyfuss ambitiöst utveckladeannat som grun-
derna till det kom kallas ergonomi och 1960-taletattsom som
fick starkt genomslag i den skandinaviskaett designdebatten.
Mycket den forskning svenska designer bedrivitsedan dessav som
kring handikappdesign och arbetsmiljöer följdär en av ergono-
miskt tänkande. Sedan dess har fler exempeltill eko-ämnen som
logi blivit självklara delar industridesignems kunskapsomrâav
den

Det hittills har karaktäriserat industridesignerrollen iärsom att
förväg, in i minsta detalj, bestämma hur redskapet/tinget/maskinen
skall utformas. Eftersom industridesignem ofta designar produkter
för helautomatiserad industritillverkning möjligheterna tillären
förändringar i obefintliga produktionspro-under självastort sett

4 harDet funnits tendenser och ibland också strävanden från industri-
designer vilja markera sig denatt gentemot medarbetargrupp som
bohagsvaror. Då åtskillnadgör mellan industridesigner och form-man en
givare, där den förstnämnda kategorin arbeta med avanceradeanses mer
material och industriella Men tillämpningen begreppenprocesser. ärav
inte konsekvent. Grafiska formgivare kallar sig tidigare nämntssom nu-

ofta för grafiska designer. På benämns iblandsätt de inred-mera samma
ningsarkitekter arbetar med möbelformgivning möbeldesigner.som som
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helt enkelt förDet dyrt avbryta tillverkningen, likasåär attcessen.
till exempel foxmama för massproduktion plastprodukterär av

kostsamma investeringar.
med de möjligheterMen datoriseringen innebär,nya som upp-

står allt fler exempel industriellpå produktion, där variationer,
små tillverkningsserier kan genomföras och speciella önskemål
från beställare och kunder tillfredsställas. åtskillnad tidi-Den som

fanns mellan hantverks- eller konsthantverklig tillverkninggare
och industriproduktion blir därmed inte längre lika tydlig.

På flera svenska industridesignkontor tillämpas ocksånu en ny
och mycket arbetsmodell. Kunderna och beställamaöppnare
involveras i sitterDe tillsammans med designema ochprocessen.
diskuterar fram lösningar på problemen, deltar till och iblandmed
handgripligen i skissarbetet. innebärDet båda får dju-att parter en

förståelse både för arbetsprocessen och känner sig delaktiga ipare
resultatet.

För förtydliga Industridesignems uppdragatt resonemanget:
kan idag på rad olika Han eller hon kan designasätt.utse en
konstnärligt starkt uttrycksñrlla föremål, till exempel möblersom
eller bohagsartiklar. Han eller hon kan designa ting, redskap, appa-

utifrån brukarnas eller beställarnas behov och förutsätt-rater, etc
ningar. ellerHan hon kan designa delar, sedan kan kom-som
bineras olika eller till andra produkter.sätt sättas samman
IKEA:s monteringsbara och kombinerbara produkter är ett exem-

detta,pel på liksom bil- byggindustrin.och eller hon kanHan
också designa de leder till produktion. Ibland handlarsystem som

immaterielladet ibland de maskiner möjliggörsystem,om om som
produktion.en
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3.12 Begreppens användning i
betänkandet

Design, formgivning och konsthantverk, de begrepp jagärsom
kommer använda i detta betänkande, alltsåatt mångtydiga ochär
gränsöverskridande. Orden har delvis skiftande innebörd i olika
sammanhang.

Design, både grafisk och industriell, innebär identifiera ochatt
lösa problem. Lösningama kan på många olika De-ut sätt.se
signems profession kopplaär alla de krav och behovatt samman

ingår i utvecklingen produkt respektive tillettsom av en program
estetisk fungerandeoch helhet. Förutom till estetik och funk-en

tion skall designern hänsyn till ekologiska,även ergonomiskata
och ekonomiska krav, liksom till säkerhetsaspekter och material-
val.

dettaI delbetänkande används ordet design dels som process
och specifik benämning på resultatet designprocessen, delsav som

övergripande begrepp, omfattandeett konsthantverkäven och
fonngivning. För jag så finner nödvändigt exemplifieranäratt - -
vilken design kommer jag framöversorts också brukasom avses
orden industridesign, grafisk design, konsthantverk och fonngiv-
ning.

Vid formgivning själva gestaltningenär produkternas form,av
material och funktion i fokus. Det sig främst produkterrör utanom

komplicerat tekniskt innehåll. Därför kanett låta formen fåman en
framträdande och avgörande roll. När fonnger kunskapernaärman

materialen och de tekniker förknippade med materialenärom som
avgörande. Formgivning skiljer sig också från design attgenom
genomgående handla utformning konkreta föremål.om av

Konsthantverk benämningen helt ellerär delvis handgjorda
bruksting, präglade konstnärlig ambition och gestaltning.av en
Konsthantverk kan både bruks- och konstföremål.avse

Alla dessa verksamheter kan betraktas två perspektiv, delsur
för uppnå resultat t.ex. formgivning,att delssom processer som

resultatet t.ex. form. harJag det så varitnär nöd-av processer
vändigt i denna utredning försökt klargöra jag talar dennär om ena
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eller den andra företeelsen, eftersom de ofta brukar blandas sam-
i diskussioner design formgivning.ochman om .

Fortsättningsvis kommer jag framför allt använda ordenatt
design, designer, formgivning, formgivare konsthantverk ochsamt
konsthantverkare; ordet design i både med dess specifika betydelse
och generellt, övergripande begrepp formgivningett samtsom mer
och konsthantverk med deras specifika innebörden jagNärmer
talar designområdet, inbegriper jag formgivning och konst-om

Ävenhantverk. beteckningen form och design förekommer, dels
för variera språkbruket, dels för i vissa fall förtydligaatt att att
området också omfattar formgivning och konsthantverk.
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Musei- och

utställningsinstitutioner inom
designområdet

finnsDet rad olika musei- och utställningsinstitutioner inomen
design, formgivning och konsthantverk. kommerJag här be-att
skriva följande slags utställningslokaler och verksamheter:

konstindustrimuseer, designmuseer, undervisning knutenmuseer,
till designcenter konsthantverkscenter. Eftersomsamtmuseer,
dessa institutioner först uppstod utomlands, har framförjag här
allt valt belysa med exempel från andra länder. Istället föratt att
redovisa antal intressanta utställningsarenor olikaett håll istort
världen, har jag begränsat mig. Jag har velat visa olikasnarare

utställningsinstitutioner och deras framväxt, inriktningtyper av
och vilka behov de fyller.

4.1 Museibegreppet
Ordet kan härledas till det grekiska ordet mouseiön,museum

plats helgad åt Ett till skillnad frånsom var en musema. museum,
privatsamling, för offentlig publikär och har föremålöppeten en

Ävenskall bevaras eftervärlden. det finns några få tidi-som om
exempel från 1600-talet, hänger tillkomstgare museernas samman

med borgarklassens framväxt i slutet 1700-talet och kanav ses
parallell till andra borgerliga och offentliga kulturinstitu-som en

tioner. Borgarklassen kulturellt anseende bland annatvann genom
donationer till museerna.
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Det utmärker enligt internationelladenärettsom museum
museiorganisationen ICOM, International ofCouncil Museums,

inte vinstdrivande, det villatt ärmuseet sägapermanentmen -
inrymt i byggnad det ska tjäna samhället i dess utvecklingatten -
och för publik. Ett har oftast lokaler föröppetvara en museum
både och tillfälliga utställningar. Depermanenta ärpermanenta
avsedda stå under längre tid, de tillfälliga kortareunder perio-att
der. Utställningama skall besökarna möjligheter till reflektion,ge
kunskaper och insikter. framförDet allt denna verksamhetär som
publiken, museibesökama, Men den alltså endastmöter. utgör en
liten del arbetsområde.ettav museums

Till uppgifter hör också dokumentera, bevara ochmuseets att
vårda de föremål finns där. Ett samlingar skall, be-som museums
roende på tillgängliga för publiken eller förvaras iutrymme, vara
magasin. Museets magasin och ibland arkiv sådanaom ingår
skall tillgängliga för forskare.externavara

Museets syfte främja studier och utbildning.är Ettatt museum
skall föra information sitt område. Personalen förväntas be-ut om
driva forskning följa forskning och informationsamt upp annan

de områden för.museetom ansvarar
Sammanfattningsvis skall förvärva göra urval, in-ett museum

samla, inköpa, förvara katalogisera, bevara, och ställarestaurera
forskaut, analysera, systematisera och föremålen i derassätta

historiska sammanhang, förströ och undervisa sin publik ställa
engagera.ut, presentera,

Detta definiera kan naturligtvis ifrågasättas,sätt att ett museum
eftersom det finns institutioner kallas de harutan attsom museer

samlingar eller forskning knutna till sig. Ett exempel på detegna
Arbetets Museum iär Norrköping. Hur uppdraget förströ pub-att

liken skall tolkas kan också diskuteras. Om tolkar det attman som
publiken upplevelser, rimmar detta väl med den utvecklingge som

vuxit fram internationellt under år. så kalladeDen upple-senare
velseindustrin har Ökat sin betydelse. Människor till ochreser upp-
söker platser och byggnader intressanta och spännande påärsom
olika Utställningar och museibyggnadersätt. har blivit viktiga
dragplåster för attrahera utländska turister och inhemsk publik.att



51och utställningsinstitutioner...1999: Musei-SOU 123

uppföraochtävlar städer, regioner länderVärlden över attom
ochiögonfallandeoch konstnärligtde arkitektoniskt mest sym-

fåttbyggnaderna. Museiarkitekturen har delvisbolladdade överta
Sverige pååtminstone ikyrkoarkitekturen hadeden uppgift som

konstnärligafår arkitekterna spela hela det1950-talet. Här över
ekonomiskaoch sedvanligtstorskaliga registretoch snävautan

i sig konstverk.uppföra hus kansom ses somramar
där.ska visas Delokalerna krav på detIbland ställer stora som
inte all-museibyggnademaoch skulpturalafantasieggande ärnya,

fördet villtraditionell museiverksamhetlämpliga förtid så säga-
inte häm-föremål. detta hartavlor eller Menvisa olika sortersatt
har blivitArkitekturen i sigpubliktillströmningen, tvärtom.mat

sinnliga upple-för kontemplation ochplatserkonst och museerna
velser.

bakgrundKonstindustrimuseernas4.2

konstindustrimuseemasframför alltutredning detdennaFör är
idéerpå. 1700-taletsvärd tittahistoria kan närmareattsom vara

nationellaför ländernasoch det starka intresseupplysningom
mitten 1800-taletsmakfrågor uppstod iidentitet och för äravsom
påverka dessakornidéströmningarnågra de att museerssomav

1800-talets viktiga konstteo-innehåll.förmedla sitt Ensätt att av
desamlingar ochhävdadeGottfriedretiker, Semper, att museernas

verkliga lärare. Defritt folksoffentliga ettmonumenten varvar
också kunskaperutövning spredinte bara lärare i praktisk utan om

avsikten medursprungligasmak, ansåg han.vad god Densom var
föremålde skulle visaKonstindustrirnuseema att varsomvar

förebildliga.estetiskt
i mittenkonstindustrimuseema grundadesde förstaNär av

märmiskorfostra och upplysamotivet1800-talet alltså att omvar
visa-ochköptes tillgoda smaken.den Det sommuseernasom

produce-kallade föredömliga föremål, antingendes där såupp var
eller för hand.rade industriellt
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Upprinnelsen hade varit den intensiva kvalitetsdiskussion och
estetiska debatt uppstått kring den första världsutställningen,som
Chrystal Palace i London 1851. Initiativtagarna, bland andra prins
Albert och kretsen kring honom, hade chockats den smaklöshetav
och den urusla kvalitet de upplevt utställningen.som

Avsikten med Chrystal Palace-utställningen varithade del-att
skulle få chansen visa det bästa tillverkades itagarna att upp som

respektive land. Istället för på Slagfältet i krig, skullemötasatt
nationerna konkurrera med sin produktion. väl världs-Men när
utställningen faktum visade det sig mycket detett attvar av som
presenterades kitsch och dålig kvalitet. Skillnaderna mellanvar
länderna marginella. Plagiat och kopior förhärskande.var var

ledde i länderDetta många till efter finna natio-strävan atten en
nell och till diskussion smak.särart en om

Konstindustrimuseernas pedagogiska inriktning skilde sig alltså
till börja med från de äldre från andraoch dåtidaatt museerna

vilkas uppgift varit fungera slagsattmuseer, snarare som en
Kunst- och Wunderkarnmer skattkammare, förunderligadär ting-
antingen hämtade eller kulturen visades Men detnaturenur upp.
hade funnits undantag: Samlare och forskare hade redan på 1700-
talet vinnlagt sig dokumentera föremål eller naturting enligtattom
vissa kriterier. Avsikten samlingarna borde så heltäck-attvar vara
ande möjligt for skulle kunna reflekterastudera ochattsom man

olikhetema, samtidigt kunde uppleva samhörighetenöver som man
den hos objekten. Detta doku-nämnaren sätt attgemensamma-

fortsatte under 1800-talet. del sådanaEn samlingar harmentera
donerats forskare och privatpersoner och delarutgörav nu av
museisamlingar.

Det fanns från början markering från konstindustrimuseer-en
sida de kulturhistoriskt inriktade förgentemotnas mer museerna,

citera från 1926 Gustaf Munthe, chef på Röhsskaatt texten av
Konstslöjdmuseet i Göteborg 1924-1945: ...ett museum av
Nordiska Museets samlar och utställer bostadsting,typ, som
åskådliggöra människornas förhållanden och deras bostäder iyttre
gamla tider. Om föremålen vackra inte,eller bryr den sig inteäro
det ringaste konstslöjdmuseumFör gäller det däremotett attom.
visa och framhålla just det, i fråga gången eller nuvarandesom om
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tids bostadskultur och bruksföremål efterföljans-vackert ochär
värt".

Konstindustrimuseema hade från början ambitionen följaatt
med i samtiden och inte fastna i passivt tillbakablickande ellerett
försjunka i gången tids estetik. Beroende museiintendenter-påen

intresseinriktning har denna ambition varierat under 1900-nas
talet.

främstaDen uppgiften för dessa enligt Erik Wetter-museer var
chef för Nationalrnuseums konsthantverksavdelning 1919-gren,

l928 1935-1946 inspirera till nyskapande utifrånsamt att ett
sina förutsättningar. Men hos all god nyttokonst finnsegna ---
eviga värden vi kan korteligen kalla dem kvalitet som genom- -

förmedling från generation till generation.ärves Attmuseernas
hålla denna kvalitetsfordran levande kanär sägaman museer-- -

plikt ett.nas nummer
liknandeEn åsikt hävdade Gustaf Munthe: Viktigast är att

odla smaken och väcka förståelse för den goda formen hos två
den det uppväxande släktet, den andrastora är ärgrupper, ena

hantverkets industriensoch alltså de själva forma demän, som
ting, i det dagliga livet. Men dessa måstesom omge oss senare
också kunna finna förståelse i sina strävanden hos den all-stora
mänheten, skall använda sakerna. Ett konstslöjdmuseumsom - - -
måste på helt målnings- och skulpturmuseumsätt änett annat ett
befinna sig i levande verksamhet. måsteDet ständigt eftersträva

vidga sin verksamhet och nå så många möjligt.att att som
Även begreppet smak betydligt svårdeñnierat ochärom mer

tabuiserat i dag, och fler aspekter hos tingen måste diskuteras, är
inte sällan det outtalade syftet med de utställningar pågörssom nu
dessa i princip detsamma. saknas oftaDet problematise-museer en
ring innehållet i utställningarna.av

har funnitsDet olika på vilken information skullesynsätt som
förmedlas till publiken och hur detta skulle Ibland hargöras.
utgångspunkten varit redovisa material och tekniker, ibland haratt

tidigare huvudsaken varit visa förebildliga föremålnämnts attsom
något i dag har sin motsvarighet i lyfter fram deattsom man-

goda exemplen. Företeelsen Utmärkt Svensk byggerForm på det
sistnämnda.
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Ibland har vinnlagt sig kronologisk systematik förman om en
åskådliggöra historiskt utvecklingstörloppatt så de flestaett är-

museiavdelningar i dag redovisade.permanenta Och ibland har
velat uppnå åskådlighet och helhet insättaman snarare attgenom

tingen i deras sammanhang kontext. Ett exempel på det sist-
nänmda Skansen, invigtär 1891, pionjär i världen sinagenom

miljöer och syfte levandegöranaturtrogna föremålenattvars var
för bredare publik.en

Dessa olika förhållningssätt kronologiskt stilhistoriskt,ett ett-
kultur- eller teknikhistoriskt tillämpas fortfarande och kan härle--
das till konstindustrimuseemas begynnelse. Brinkmarm,Justus den
förste chefen på Konstindustrimuseet i Hamburg ñirMuseum-

undKunst Gewerbe 1877-1915, de museimän ivar en av som
slutet 1800-talet ivrigaste diskuterade dessa olika utställnings-av
principer. Trots han utvecklat modell med systematiskt,att en
estetiskt och naturvetenskapligt präglade redovisningar före-av
målen den då så kallade teknologiska principen började han- -
med tiden tvivla på modellen den Dels hade lettdenrätta.om var
till eklektiskt kopierande deett utställda och förebildligaav
konstindustri- och hantverksföremålen och alltså motverkat
utveckling och förnyelse, dels det tveksamt denna utställ-var om
ningsmodell verkligen skapade djupare förståelse hos allmän-en
heten.

finnsDet i dag liknande behov detett Justus Brinkmarmsom
upplevde belysa designområdet olika aspekter,att sättaav attur av
in tingen i deras olika kontexter och finna utställningsteknikeratt
vilka löser de svårigheter sådan utställningsmodell kansom en
innebära.

Under mellankrigstiden blev både de äldre och demuseerna,
nytillkomna, redskap för olika propagandistiska idéer, sini mest
skrämmande form i Nazi-Tyskland där parollen löd: Museema
skall deltaga i arbetet på den uppgiften med all maktstora att
bidraga till förvandla formlösatt märmiskomassa tillen en
nation. Hygienmuseer, det i Dresden, propagerade försom ras-
hygien.

I USA använde under tid olika medel förmuseerna attsamma
öka intresset hos den breda allmänheten: guidade PR-turer,genom
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avdelningar, föredrag och andra publiklockande initiativ. Somliga
europeiska till exempel Röhsska Konstslöjdmuseet imuseer, som
Göteborg, började tillämpa liknande idéer redan på 1910- och
1920-talet.

Under efterkrigstiden utgjorde kringaktivitema allt viktigareen
del verksamhet. skulle levande,De lättillgäng-av museernas vara
liga och utåtriktade och införliva också andra konst- och kultur-
forrner, film, musik och debatter.teater,

slutetI 1960-talet och början folkbil-1970-talet blev deav av
dande och samhällsengagerande uppgifterna forcentrala musei-
personalen. Själva lokalerna och den arkitektoniska inramningen
ansågs inte alltid så viktig innehållet i verksamheten.utan mer-
Bampedagogiska avdelningar började under detta decen-prövas
nium, depå hade formgivning och konsthantverkäven museer som

sitt område, och har sedan dess blivit allt vanligare.som
På 1970-talet utvecklades idéerna och ökade antalet musei-om

butiker, verksamhet expanderat under år.ännuen som mer senare
Sortimentet består böcker med anknytning till utställ-museet,av
ningskataloger, repliker föremål i samlingarna eller tingav nya

på något har koppling till verksamheten. Ibland hyrssättsom en
affarslokalema till någon utomstående då för för-ut som ansvarar
säljningen. Ibland håller självt i butiksverksamheten,museet som
på många fått allt ekonomisk betydelse. Restau-störremuseer en

och kaféer kopplas också till for förlänga ochattranger museerna
vistelsen där avkopplande.göra mer

Under de två decennierna har tendensen varitsenaste en annan.
Även pedagogiska insatser fortfarande har de fåttgörs,om nu
konkurrens verksamheter har med förströelseav som snarare av
museipubliken och finansiering kaféer,göra,att restaurangersom
och museibutiker.
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4.3 Konstindustrimuseer i Europa
Museum of Manufactures invigdes 1852 i Marborough house i
London, flyttades till South Kensington, därmen senare museet
fortfarande ligger. Men sedan 1899ärnamnet Victoriaett annat,
and Albert Museum, efter kungaparet.

Victoria and Albert Museum alltså det första konstindust-var
rimuseet etablerades. Museet fick från början anknyt-som näraen
ning till School of Design, nuvarande Royal College of Art. Mu-

främsta uppgiftseets pedagogiskt förebildlig.att Detvar vara var
alltså från början sarntidsmuseum.avsett att Uppgiftenettvara var

fostra och utbilda publikenatt och producentema.
ÖsterreichischesFler följde i dess spår, Museum ñirmuseer

Angewandte Kunst i Wien 1862, Deutsches Gewerbemuseum i
Berlin 1867, Konstindustrimuseet i Helsingfors 1873, detsom
första i Norden och Museum ñir Kunst och Gewerbe i Hamburg
från 1877. Oslos Konstindustrimuseum öppnade 1876. Initiativ-

till det sistnämndatagare Lorentz Dietrichson, tidigarevar som
varit verksam föredragshållare på Konstakademien i Stock-som
holm, skribent och kritiker på Aftonbladet och läraresom på
Slöjdföreningens skola i Stockholm. Han hade hoppats initieraatt

konstindustrimuseum iett Stockholm och han inte ficknär gehör
för detta, for han alltså tillbaka till Norge och grundade ett

i Kristiania, det vill Oslo. Norge ficksägamuseum fler,snart
Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen 1887, och Norden-
fjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim 1893. I Köpenhamn
invigdes konstindustrimuseumett 1890.

Det finns rad likheter det gäller innehålletnär på ochen orga-
nisationen de flesta konstindustrimuseer, eftersom bevekelse-av
grunderna för deras tillkomst varit desamma. De har också inspire-

varandra och därmedrat har likheterna befasts.
Samtliga har samlingar, tillkomst och emeller-museer artvars

tid skiljer sig. Samlingarna har till börja med ofta varitatt dona-
tioner från enskilda utifrån intresse samlatett egetpersoner, som

viss ting eller föremålsorts speciell elleren utövare tillver-av en
kare. Ibland har samlingarna lokal, regional eller nationell prä-en
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gel. Ibland de resultatet sådantär upptäcktsresande ochav som
forskare fört hem.

flestaDe har kronologiskt uppbyggdapermanenta,museer
utställningar. På somliga föremålen sorterade i olikaärmuseer
materialkategorier eller redovisade med utgångspunkt från vilket
land eller vilken kultur tingen kommer från. tör-Andra harmuseer
sökt heltäckande beskrivningargöra tidsaxel. Förutommer av en
de utställningarna finns lokaler för tillfälliga special-permanenta
utställningar, antingen egenproducerade eller vandringsutställ-
ningar, sammanställda något eller någonannatav museum annan
institution. Delar museisamlingarna förvaras i magasin iav an-
knytning till byggnaden eller på Iblandort. museetannan rymmer
också bibliotek och arkiv forskareför sällan förett avsett mera-
allmänheten.

Några få konstindustrimuseer har valt bryta med de stilhis-att
toriska och vetenskapliga principer präglat och präglar desom

Österreichischesflesta basutställningar. MAK,permanenta
Museum ñir Angewandte iKunst, Wien bjöd i början 1990-av
talet in några etablerade och internationellt kända konstnärer, vilka
fick gestalta sitt dock utifrån den tidsaxeln. Tillgängsevar rum,
exempel hade konstnären Donald Judd valt och någraut arrangerat

de barockskåp ingår i samling. Museiledningensmuseetsav som
avsikt med detta dubbel, dels skulle konstnärerna utifrån sinavar

få sig och synliggöra materialetsynsätt närma på sätt,ett annat
dels ville förändra inriktning det tillmuseets göraattman genom

samtida konstmuseum. 1993 skedde invigningenett denmer av
utställningen.permanenta

Konsmäremas förhållningssätt till och på ting präglarsätt att se
fortfarande utställningspolitik. Det handlar alltsåmuseets ettom
konstnärligt konceptuellt både i den utställ-permanentagrepp,
ningen och i de tillfälliga. Men MAK måste sin övriga,genom
huvudsakliga verksamhet dock räknas in i konstindust-gruppen av
rimuseer. Man har infonnationspool tillgänglig på näteten om nu
levande österrikiska formgivare och industridesigner och harman
undervisningsverksamhet för bam och designstudenter.

En orsakerna till nyordningen ville undslippaattav var man
den stillastående dammighet dittills, enligt museiledningen,som
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präglat de avdelningarna. En profilerapermanenta attannan var
konstens gränsöverskridande och fundamentala roll i vårt nutida
samhälle.

Museet invigdes 1862, och befinner signämnts,som ovan
sedan 1872 i byggnad och Europas äldstaär nästsamma
konstindustrimuseum.

4.4 Designmuseer

Idén inrätta speciella designmuseer elleratt designavdelningar
uppstod i och med industridesigner blev yrke.att Närett nytt
Moderna Museet i New York, MoMA, korn till 1929, skapades en
speciell avdelning för arkitektur och design, eftersom de masspro-
ducerade industridesignproduktema, vid sidan arkitektur ochav
film, då betraktades 1900-talets viktigaste konstfonnsom av
museiledningen. Under 1930-talet och kring andra världskriget
hade den relativt lilla industridesigner starktettgruppen mass-
medialt, industripolitiskt och kulturellt genomslag i USA, med
utställningar till exempel Machine Art 1934, Organicsom
Design in Home Fumishing 1941, Good Design 1951 på
MoMA och Contemporary American Industrial Art 1929, och
Designefs Office and Studio 1934 Metropolitan Museum of
Art. Intressant svenskt perspektiv symbolbildett påär attur som
katalogomslaget till utställningen Machine finnsArt kullagerett
från SKF. Idén till inrättandet designmuseer väckt, tillsav var men
vidare hanterades området konstrnuseema.av

Några designmuseer uppstod då inte heller i fannsEuropa. Där
redan etablerade konstindustri- och tekniska tange-museer, som
rade området inte på allvar reflekterade denna rela-övermen som
tivt företeelse kallad industridesign.nya

The DesignMuseum i London blev egentligen det första rena
industridesignmuseet, grundat 1989 donation Conrangenom en av
Foundation på miljoner57 och etablerat i byggnad viden ny
Butlers Wharf.
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DesignMuseum oberoende organisationär finansierarochen
huvudsakligen sin verksamhet inträdesintäkter, sponsringgenom
och evenemang.

Förutom de och tillfälliga utställningarnapermanenta arrange-
vandringsutställningar i Storbritannien och utomlands.rar man

Museets målsättning få allmänhet, producenter och konsu-är att
förstå och uppskatta designens betydelse för produkter,menter att

kommunikationsmedel och den miljö vistas pedago-Denman
giska verksamheten riktad till skolelever både livaktig ochär
intressant. denna fårFör bidrag från Design Council.ettmuseet

En intressant modell för insamlingsarbetet introducerade
Terence Conran 1993. Varje fårår industri-,en person en en-
möbel- eller grafisk designer, designjoumalist eller design-en
administratör E25 000 för köpa in sådant han eller honattca som-
tycker intressant samtida design.är Valen visas på ut-av en
ställning med förklaringar och beskrivningar den köptav som
tingen. Istället för museiintendenter får för urval ochatt ansvara
insamlingsarbete, så det brukar yrkesverksammagörsom vara,
inom designområdet delvis detta. Utgångspunkten för Terence
Conrans beslut vi i dag kunde få utställning medattvar om se en
allt det inspirerade William Morris i hans skapande vidsom en
viss tidpunkt, skulle det intressantare och rikare bild hansge en av
formgivning.

Museet har förhistoria. 1982 öppnades Boilerhouse, inrymt ien
före detta panncentral på Victoria and Albert Museum och meden

fyra fem tillfälliga utställningar år. Sponsor redan dåper var-
Conran Foundation, satsade avkastningen från Terencesom
Conrans Habitat-kedja dennapå institution.nya

Den förste chefen, designhistorikem och -kritikem Stephen
Bayley, hade pedagogiska ambitioner jag diskuterarartav en som
längre fram i detta betänkande i samband förslagetmed om en ny
mötesplats i Stockholm. I premiärutställningen på Boilerhouse
visades antal exempel på hur idén den formgivna ochett om mass-
producerade bruksvaran fram, bakom produkternaväxte processen
och hur formgivarens roll utvecklats från konstnärligatt vara en
gestaltare till både för produktutvecklingen ochatt ansvara
utformningen företagens profiler. Stephen Bayleys ambitionav
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tingen avläsbara, lyfta den kreativaframgöraatt attvar genom
bakom dem, visa deras symbolvärden och detprocessen upp som

originellt i deras uttryck.var
Designmuseer relativt företeelse. Förutomär som synes en sen

MoMA:s avdelning för arkitektur och design finns några andra
exempel i mittenUSA. 1 1990-talet döpte Cooper-Hewitav
Museum som ursprungligen hetat Smithsonian Institutions

of Design i New York sig till National Designmuseum om
Museum. Redan i början 1990-talet hade försökt tör-attav man
ändra till The National Museum of Design. Orsakennamnet var

detkunna ökande designintresset och avsikten nåmötaatt attvar
Äventill designintresserad publik. verksamhetenut en ny om

redan tidigare koncentrerats på konstindusui och olika slags
design hade inte det gamla signalerat det. Trotsnanmet att museet
har samlingar, visas inte dessa för närvarandestora utan utrym-

har hittills framför allt åt tillfälliga specialutställ-ägnatsmena
ningar.

Fler designmuseer planeras i Europa, bland i Italien ochannat
Österrike. WienI deltar staden, förbundsregeringen, banker och
privatfirmor i projektet.

Ett måste i sammanhanget Vitranämnas ärmuseum som
Design Museum Basel, grundat till möbelfabri-ägarennorr om av
ken Vitra, Orsaken1989. han ville visa sin privatsamlingattvar av
designhistoriskt intressanta stolar. Samlingen består i dag 3 000
möbler, framför allt stolar alla slag, från mitten 1800-taletav av
framåt.

Den första museibyggnaden ritades den i Kalifornien bosatteav
arkitekten Frank O. Gehry och blev sin intressanta, dekon-genom
struktivistiska arkitektur besöksmål i sig. specialin-Museetsett
riktning 1900-talets möbeldesign, närbesläktadeär ävenmen

arkitektur och bildesign har Till varjeämnen presenterats.som
utställning innehållsrika och diskuterande kataloger medgörs tex-

designspecialister, filosofer och andra forskare. På såter sättav
får utställningama vidare spridning och blir i sin underlagturen
för kommande forskning. Utställningarna i värl-turnerar runt om
den och har blivit inkomstkälla för Vitra Design Museum,en
samtidigt de marknadsför museet.som
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medworkshopshör ocksåTill den pedagogiska verksamheten
Förseminarier och konferenser.skolelever och designstudenter,

med foto-och arkivomfattande fackbibliotekforskare finns ettett
ochteckningar, affischerpatenthandlingar,grafier, ritningar,

har inteVegesackMuseichefen Alexandermöbelkataloger. von
DesignVitralyfta fram möbelkonsten.bidragit tillbara att

arkitektenavseende. baraunikt i InteMuseum även ett annat
avantgardiskanutidensandraFrank GehryO. ett mestutan avpar

har flerUnder årfått realisera sina idéer.har härarkitekter senare
ritatHadid harfabriksområdet. Zahauppförts påbyggnader en
utställ-sådan,inte fungerarbrandstation, ärutan ensom ensom

fabriksbyggna-Alvaro Siza,Fabriksbutiken ritadsig.ning i är av
TadaokonferensbyggnadenGrimshaw ochden Nicholas avav

och interiörermed dess byggnaderAnläggningenAndo. är öppna
sig.samtidsmuseum iför besökare och alltsåär ett

exempel hurMöbelfabriken Vitra med sittär ettmuseum
stärkeri detta fallbefruktar varandra. Kulturenindustri kulturoch

möbeltill-framståendevärldensimage,företagets mestsom en av
verkare.

vidDesignutbildningar4.5 museer

verksamhet, somligapedagogiskintressantMånga harmuseer en
skribenter,museiintendenter,blivandetill och med utbildningar av

National Designforskare universitetsnivå. Pålärare och
Cooper-Hewit Museumi York, före dettaMuseum New som

undervis-designhistoriker. Dennautbildas blivandenämnts ovan,
också medsamarbetar1980-talet.ning startade i början Museetav

fådesignstudentema skaof Design. AvsiktenSchoolParsons är att
samlingar.tillgång till museets

sedan 1993i York finnsBard Graduate Center NewPå tre-en
halvt praktikingår årsi designhistoria, i vilkenårig utbildning ett

GraduateYork. Bardfinns inågot de Newpå museer somav
inomutställningsverksamhetkvalificeradhar dessutomCenter en

omfat-omsorgsfullt gjorda ochkonsthantverk och design, med
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tande kataloger, skrivna designhistoriskt kunniga skribenter ochav
forskare. Katalogerna eller böckerna publiceras för-ettsnarare av
lag, Yale University sprider dem till bokhandlare ochpress, som
museibutiker världen Man erbjuder specialkurser,över. semina-
rier, studiedagar, föreläsningsserier, enstaka föreläsningar, special-

besök hos samlare och introduktioner till utställningar påresor,
andra museer.

Pionjär det gäller utbildning inär designhistoria Royalvar
College of Art, startade sitt samarbete med Victoria andsom
Albert Museum VA i början 1980-talet. Kombinationenav av

undervisning, bibliotek och forskning har visat sigmuseum, vara
bra modell. Institutionen har lokaler forskningsbibliotek, semi-en

narie- och studierum på Designhistoria, så denmuseet. som
undervisas i här, har hämtat metoder och näring från tidigare
etablerade universitetsätnnen estetik, antropologi, konsthisto-som
ria, culture studies, social och ekonomisk historia, litteraturhistoria
och sociologi.

Initiativet till utbildningen dåvarande professorn på ochtogs av
för närvarande rektorn för Royal College of ChristopherArt, Fray-
ling, och Sir Roy Strong, chef för VA 1980-1982. Motivet var
enligt Roy Strong förändra från antikvite-att museet att vara en

Arkadien till bli förtmpp förternas allt dess samlingaratt en som
utställningsverksamhetutgör: lyfter fram de engelskaen som

insatserna under tidigare århundraden och decennier, samtidigt
främjar samtida design och konsthantver Utbildningen.som man

har lärare och föreläsare några de viktigaste och interna-som av
tionellt välkända tänkarna och forskarna inom designhistoria.mest
Sedan några år tillbaka kan också doktorera här och därefterman
forska vidare.

Genom denna institution utbildas morgondagens opinionsbil-
dare inom designområdet, enligt Roy Strong. De designhistoriker

gått här arbetar designkonsulter, skribenter ochsom nu som
redaktörer på tidskriñer, kritiker på dagstidningar, inten-som som
denter på lärare och föreläsare på universitet i Stor-museer, som
britannien och i världen och framför alltrunt med olikaom
designprojekt. Några före detta studenter leder till exempel årets
designsatsningar i Glasgow och deltar i organisationen Stor-av



SOU 1999: 123 ochMusei- utställningsinstitutioner... 63

britanniens designprojekt inför millennieskiftet. Före detta stu-
denter forskar, årliga symposier och seminarierarrangerar genom
The Design History Society, också publicerar tidskriftensom
Journal of Design History tillsammans Oxfordmed University
Press. Som följd Royal College of och VictoriaArts anden av
Albert Museums utbildning The Master Degree thecourse-
History of Design ytterligare designhistorisk tidskrift ut,ges en-
nämligen Things.

Idag, så mycket information sprids vianär Internet eller i form
publikationer, har verksamheten vid National Design Museum,av

Bard Graduate Center och Royal College of Art räckvidd.storen
Det alltså inte bara språketär de angloamerikanskagör attsom
forskarna och författarna i design helt dominerar marknaden av
litteratur inom detta område. De har också kunskaper. Käxme-
domen skandinavisk och till exempel fransk design däremotärom

begränsad. Det den bakgrunden jag vill hävdaär behovetmotmer
utvecklad och kompetenssamlad inom detta område i Sve-av en

rige.

4.6 Några pedagogiska förebilder

På många engelska designskolor, -universitet och finns såmuseer
kallade snidy-rooms, där studenterna och eleverna dels får möjlig-
het teoretiskt forska produkter, förpackningar ochatt om annan
grafisk design finns där, dels möjlighet handgripligenattsom ges
studera produkterna i detalj för hämta insikter till detatt egna
designarbetet. Designforskningen handlar ofta vår närhistoria.om
Historier pågår ständigt och väl något existerar har detnär
redan blivit historia.

Även Kunstindustrimuseet i Köpenhamn har intensiv peda-en
gogisk verksamhet med studierum, där elever i olika åldrar ges
möjlighet och känna på de designade tingen.pröva För de skol-att
klasser inte kan komma till skickar lådamuseet utsm man en
med föremål information.och Studieavdelningen braär ett exem-
pel vazker ochpå nyskapande inredning. Likaså vandringslådanär
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mycket omsorgsfullt designad och alltså i sig bra på godett prov
design.

Det finns äldreäven exempel på pedagogiska läromedel som
skulle kunna lika användbara i dag och då vill jag framhållavara -
några svenska exempel. Jag de föredömligt instruktivaavser
modellsamlingar tillskapades på 1700-talet, såsomsom
Christopher Polhems Mekaniska alfabet, på mycketettsom
instruktivt vis redovisar bland teknikens grundforrner ochannat
kraftöverföring på Tekniska Museet och den Andersnu- -
Berchska samlingen på Nordiska Museet i Stockholm, där även
Polhems modellsamling med jordbruksredskap finns. Genom att
föremålen och maskinerna skalenligt förminskadeär blir det
enklare jämföra och förstå dem.att

liknandePå har Vitra Designsätt Museum i Basel och det nya
Arkitekturmuseet i Stockholm utnyttjat modellens pedagogiska
förmåga. detI förstnämnda fallet har låtit skalenliga för-göraman
minskningar de 100 årens designmässigt viktigastesenaste ochav
teknologiskt nydanande stolar. detImest andra fallet denär per-

avdelningen uppbyggdmanenta med modeller hus. På litenav en
kan förklara storskaligayta och geografiskt spridda före-man

teelser.
Fysiska modeller alltså form förär åskådliggöra design,atten

fotografier och datorgenererade,är tredimensionella bil-en arman
der. Designprocessen skulle kunna åskådliggöras med experiment,
spel och simuleringsmodeller.

ochI med designutbildningama blir allt fleratt och estetiska
linjer med undervisning i form och design införs i den vanliga
skolan, ökar behovet pedagogiskt material och förväntningarnaav
på skall kunnaatt bidra med kunskapsstoff.museerna

4.7 Designcenter

Idén designcentrer föddes på 1950-talet. Designcentrer skiljerom
sig både i sin organisation och verksamhet från de tidigare nämnda

Designcentrer oftast ekonomisktär beroendemuseerna. produ-av
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medel ingårutställaravgifter. statligaoch Men ävencenter av
iexempel i Dansk Design Centeribland till falleti budgeten, som

finnsLiksom detKöpenhamn eller federala medel i Stuttgart.som
kankommunala, design-statliga, regionala ellerärmuseer som

delfinan-hel- ellerstatligt, regionalt eller kommunaltcentrer vara
allmänheten.industrin, delssierade. Målgruppen delsär

främja denför designcenter brukar ingåi attettprogrammet
och andra aktiviteter. Idesignen utställningarinhemska genom

finns i initieratsfall har de designcentrer Europanågra avsom
påvisa designens bety-varitproducenter. Målsättningen har då att

industrin.designernas föroch fokusera insatserdelse att
företag,designområdet, tillprofessionella inomInformation till

till-forskare brukarallmänhet, intresserade från andra länder samt
har dessutomDesign/Center i Malmöhöra uppgiftema. Form en

nivåer.med skolor på olikaverksamhet och samarbetarpedagogisk
designer,olikapublikationer, registerTävlingar, utmärkelser, över

aktiviteter.och seminarier andrabildservice, konferenser är
och de stödsi varje delstatTyskland finns designcenterI ett
de industrieri olika gadfinansiellt respektive delstat, samt avav

designcentremaverksamheten. tyskahar intresse De sam-som av
utställ-exempel varandrasarbetar ibland till ta emotattgenom

ñirfinns, Rat Form-ningar. statligt, övergripande i institutEtt
de tyskaMain.grundat i Frankfurt Ettgebung 1953 par avam
exempel1960-talet, tilldesigncentrerna kom till på 1950- och som

Berlinoch ii 1961 IDZi i Essen 1954, StuttgartIF Hanover 1953,
förstatliga medelårligen fått vissa1969. Designcentret i harEssen

Tyskland.ispecifika med andra designcentrerprojekt i konkurrens
designutmärkelse,för internationellBland annat ansvarar man en

uppfyllernyskapande industridesign,Punkt, tillRote somsom ges
funktionalitet.höga krav brukbarhet ochpå

Londonvid Haymarket iDesign invigdesengelska CentreDet
Industrial Design 1972Council of1956. Initiativtagare var

med syftettillkommit 1944Design Council,omdöpt till attsom
design och vikteninformera och upplysa konsumenterna avom om

Industrial DesignCouncil offormgivning. 1946 genomfördegod
Victoriauppmärksammad utställning påinternationellt mycketen

genombrottBritain make it,and Albert Museum ettsom varcan
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för industriell formgivning i England. började1949 tid-utgeman
skriften Design.

Med tiden kom det engelska Design Centres utställningar och
verksamhet förändras. Från ursprungligen ha riktat sigatt att mot
allmänheten försköts fokus till industrin. viktigasteDen målgrup-

under 1970- 1980- och det tidiga 1990-talet framför alltpen var,
små- och medelstora producenter. 1994 stängdes emellertid loka-
len. Design Council, däremot, existerar fortfarande och i mitt slut-
betänkande återkommer jag till dess nuvarande verksamhet.

Även jag i slutbetänkandet också återkommer till Danskom
Design bildatCenter, 1977, det här befogat någotär nämnaatt om
dess aktiviteter, eftersom inriktningarna varit och utställ-ären av
ningar. Dansk Design Center kan betraktas både mötes-som en
plats för design i Danmark och institution i hög graden som
främjar kunskaperna och intresset ñr design.om

Till Dansk Design Center Dansk Designråd knutet. De 40är
medlemmarna i rådet väljs utifrån deras i designfrâ-engagemang

och vilja åstadkomma något inom detta område. Rådet,attgorna
består företagare, industriledare, industridesigner, grafiskasom av

designer och arkitekter, delar årligen det danska designprisetut -
ID-priset. Vid sidan rådet leds verksamheten, har tvåav som
inriktningar Dansk Design Center det sistnämndaIDR,samt-

sig åt rådgivning till små och medelstoraägnar tillverkare av en-
styrelse. Fem medlemmarna tillsätts Dansk Designråd, tvåav av av
Erhversministeriet, motsvarande det svenska näringsdepartemen-
tet.

Cirka utställningar10 år för dansk publik; dessutomgörsper
skickas 2-3 utställningar utomlands. Dansk Design Center har
koncentrerat sig på produkt- och grafisk design, designsamt ma-

Däremot sig inte konsthantverksområdet.ägnarnagement. man
Dansk Design Centers styrka har varit och den omfattandeäven är
publikationsverksamheten, långmed rad böcker, skrifter ochen
tidningar hög estetisk och pedagogisk kvalitet.av

november i flyttarår in i byggnad. miljoner40storman en ny
byggkostnadema har betalats danska och miljoner45statenav av
näringslivet. Därmed byggprojekt och inredning finansierad.ärav

Även det gäller de ekonomiska anslagen förnär verksamheten
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delar och näringsliv i princip lika.stat Omsättningen cirkai år är
25 miljoner Dkr. I och med får betydligt lokaleratt störreman nu
och blir publik kommer personalen fördubblas frånänmer mer
nuvarande till14 32 personer.

Byggnaden, ritad arkitekt Henning Larsen, lokalerav rymmer
för parallellutställningar olika butiktre kaféart, samtav ca-
1 000 kvadratmeter; konferenslokaler och cirka 800mötesrum -
kvadratmeter; lokaler for kontor och designforskning cirka 800-
kvadratmeter; källarvåning för arkiv, på kvadrat-samt 600etcen
meter.

Avsikten bli internationellär utställningsarena för designatt en
och där dansk design kan visa sig, växthus företten scen, upp
idéer och utveckling industrin, mötesplats för industrifolk,av en
idéskapare och designer från hela världen intressantsamt en
besöksplats for allmänheten. Enligt skall årligprogrammet storen
dansk eller utländsk temautställning visas, liksom kontinuerligt en

dansk eller utländsk utställningstor under två månader,tre en-
till två småutställningar varje månad, ytterligare design-samt en
och galleriutställning.

På tid har rad olika former designcentrer blivit alltsenare en av
vanligare i världen. det betänkandeI skallrunt presenterasom som

år återkommer jag tillnästa diskussion designcentrer.en om

4.8 Konsthantverkscenter

Jag väljer här lyfta fram det exempel på konsthantverkscenter,att
statligadär det varit nämligen Craftsstörst, Councilengagemanget

i London.
Ett Craft Center of Great Britain öppnade i London 1948, men

det först 1971, konsthantverket fick statligt stödd,var som sta-en
bil plattform bildandet Crafts Advisory Committee,genom av
CAC, då dock formell och införlivat1972 iutan Designstatus
Council. Crafts Advisory Committee flyttade 1973 in i loka-egna
ler vid Waterloo Place i London, utrustade med referensbibliotek,
galleri, butik och diabildskartotek, och blev publik.mer
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1979 bytte CAC till Crafts Council därmed lösgjordeochnamn
sig definitivt från Design Council. I överensstämmelse medman

den programförklaring Crafts Council redovisade årsom samma
leds verksamheten kommitté, specialistpanel, där med-av en en
lemmama för sitt konsthantverksområde. Därtillansvarar var
kommer några regionala konsthantverkskonsulenter, arbetar isom

kontakt med de regionala konstföreningamanära och de lokala
myndigheterna.

Crafts Council konsthantverksindex utifrån kvali-upprättar ett
tetskriterier, utställningar, driver pedagogiskaarrangerar program
och konsthantverkskarta. Crañs Council ocksåutger en ansvarar
för den konsthantverksbutik finns inrymd i VA:s musei-som
butik. Däremot överlåts 1986 konserveringsfrågor till Musei- och
utställningsdelegationen.

Institutionen har varit statligt finansierad från första början och
så fortfarande, Council.är Arts 1989 framfördes idén attnu genom

Crafts Council skulle uppgå i Arts Council, konsthantverks-men
organisationema protesterade. Istället kunde flytta till ochman nya

lokaler i Islington, London. införlivadesstörre Hösten 1999 emel-
lertid delar Crañs Councils verksamhet i Arts Council, tillav som
exempel stipendieprogrammet för utställningar och projekt, fman-
sieringen de regionala konsthantverksinsatsema och utbild-av
ningsprogrammen. gengäld fårI konsthantverksområdet tillgång
till mycket budget inklusive lotterimedel.större Dessutom haren
.E750 000 öronmärkts till konsthantverket under kommande år.tre
Därtill kommer de bidrag tidigare delats och tillgårutsom som nu
tio regionala institutioner, vilket i sin skall leda till livakti-tur en

verksamhet i landet. Crañs Councils publika aktiviteterutegare
med utställningar, butik, kafé och informationsverksamhet i
Islington fortsätter förut.som

Syftet med verksamheten stödja det samtida konsthant-är att
verket konstindustrin, utställningar, utbildning,samt kurs-genom
verksamhet, rådgivning, information och försäljningsaktivititer

i världen. Det innebär bland bidragrunt tillannat attom man ger
konsthantverkare vill etablera sig, delar sti-att utunga som man

pendier till konsthantverkare och stöder med hjälp Närings-av
departementet Ministry of Trade and Commerce ekonomiskt de



SOU 1999: 123 ochMusei- utställningsinstitutioner... 69

konsthantverkare vill delta i internationella Sedanmässor.som
1973 tidskrift präglad kvalitetäven högutger man en av om
konsthantverk, Crafts Magazine".

4.9 förväntningarNya på
utställningsmediet

Design starkt växande sektor internationellt.är Det därförären
naturligt detta område börjar uppmärksammas, såsom skett medatt
andra områden tidigare. De känt för dettamuseer som ansvar
område förutom de få designmuseerär existerarrena som- -
konstindustrimuseema. Konstindustiimuseet i försökerOslo få
ekonomiska medel till byggnad, där hoppas kunna visaen ny man
industridesign. Konstindustrimuseet i Köpenhamn har sedan flera
år tillbaka integrerat industridesign vid sidan bohagsformgiv-av
ning. Man visar dessutom rad tillfälliga, tematiska industri-en
designutställningar presentationer enskilda Iblandsamt utövare.av
integreras industridesignföremålen med andra slags ting för att

Ävenmöjliggöra pedagogiska jämförelser. konsthantverk är ett
återkommande område, där stimulerar utvecklingenmuseet genom
inventeringar det danska konsthantverkav unga som man anser
nyskapande. Kontinuerligt dessutom konsthantverks-arrangeras
utställningar kring olika teman.

Förutsättningarna för de utställningar pågörs ärsom museer
andra för dem tillkommer på designcentrerän och konsthant-som
verkscentrer. sistnämndaDe ska främja designemas och design-
företagens, respektive konsthantverkamas intressen, och även om

till exempel på Dansk Design Center och Craft Center iman som
London har pedagogiska ambitioner, den historiska kontextär
och/eller det reflekterande förhållningssätt präglarsom museernas
verksamhet inte alltid lika väsentligt för design- och konsthant-ett
verkscenter.

Det har inom konstindustrimuseivärlden gjorts rad försök atten
hitta utställningsformer avkall på pedago-görautan attnya som,
giska krav, levandegör materialet och in tingen i derassätter
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kontexter. villDet komma deåt underliggande idéerna, deärman
krafter orsakat tingen kommit fram och de rollerattsom som
tingen fyller i samhället. Produktionsprocessema, liksom i vilka
sammanhang tingen sedan ochanvänds vilka konsekvenser de får
för ekonomi och miljö aspekter museiutställningar iblandär som
försöker belysa. På så har ekonomi- och kulturhistoriskaatt sätt

integrerats med de estetiskt förebildliga,synsätt någotrent som var
konstindustrimuseemas ursprungliga inriktning. I och med att
formgivare och designer gestaltar allt fler våra tjänsterav varor,
och kan utformningen demäven utställningsteman.system av vara

Avsikten med museiutställning skapa förståelse för någotären
för gestaltning, material, kulturella skillnader, sammanhang av
olika slag och tankar och insikter. lyckasFör medatt attge nya
detta måste naturligtvis locka och väcka nyfikenheten.museerna
Den attraktion och det intresse tingen i sig kan skapa in-ärsom
gången till djupare kunskap. Man kan hävda vad musei-atten en
utställning kan bidra till tydliggöra identiteter tingens,är att -
brukamas, tillverkarnas, den kulturella, lokala, regionala, natio-
nella och vad kommer bli allt viktigare framöver i vårsom nu-
del världen den europeiska identiteten.av -
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och andra utställnings-Museer
institutioner i Sverige

utställningsbehovetslags kartbild huråstadkommaFör att aven
i dag, jag här be-designområdet tillfredsställs i Sverigefor ger en

ellerredanoch andra institutionerskrivning de ärsomav museer
deområdet. har valtskulle kunna verksamma inom Jag att gevara

dels Nationalmuseums konst-omfattande beskrivningarnamest av
endaSverigeshantverkssamling, dels Röhsska museet, ren-av

formgivning och design.for konsthantverk, Ytter-odlade museum
i sammanhang, Kalmarligare fyra intressanta dettaärmuseer

Sveriges glas-Kulturen, SmålandsKonstmuseum, museum -
specifikt lyfterOrsaken varför jagTextilmuseet.samtmuseum

huvudsakliga utställ-hittills varit defram dessa deär attmuseer
museivärlden. detför designområdet inom Iningsarenoma sam-

betydelsedenmanhanget måste jag också poängtera stora som
jag i slutbetänkandeti Malmö hañ. EftersomForm/Design Center

jag emellertid härkommerskall behandla designcentrer, mer
verksamhet.redovisa Form/Design Centerssummariskt

konsthant-Nationalmuseums5.1

historiskaverkssamling och dess

bakgrund

forspeciell avdelningStockholm inrättade NationalmuseumI en
det Kongl.förhistoriakonstslöjd Nationalmuseums1885. är

lokaler.och inrymdes i slottetsgrundades 1792 sommuseum som
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År beslöts1844 skulle byggasatt ett och 1866 invig-nytt museum
des Nationalmuseum. Namnet tidstypiskt och hängerär samman
med det starka nationella intresse och de chauvinistiska ström-
ningar präglade hela Europa i slutet 1800-talet.som av

Ett embryo till konstindustrimuseum hade bildatsett 1872 av
Svenska Slöjdföreningen nuvarande Svensk Form, följdsom en

föreningens grundare Nils Månssonatt Mandelgren sedan 1860av
för tillkomsten "ett inhemskt historisktpropagerat industri- ochav

konstslöjdmuseum. Tyngdpunkten i Slöjdföreningens museisam-
ling, innehöll tolv materialkategorier, textilier, metall-som var
arbeten och keramik. Huvuddelen föremålen bestod samtidaav av
produktion, bland lämnade svenska industrier.annat prover av

Denna museisamling, inrymd i Hantverksföreningens hus vid
Brunkebergstorg, blev med tiden alltför dyrbar för föreningen att
sköta och den erbjöds därför Nationalmuseum 1884. detPå sättet
kom 2 727 föremål till och utgjorde tillsammans med någramuseet
andra donationer i den Konstslöjdavdelning,stommen öppna-som
des 1885. De övriga delarna den lilla samling konsthantverkvar

ingått i Konglig Museum och överförts till National-som som
i samband med invigningen 1866. En samling kera-museum stor

mik från Rörstrand och Marieberg Friherre Rudolf Cederströms-
hade skänkts 1867 och Carl XV:s samling och Bielkesamlingen-

införlivades 1885. Sedan dess har ytterligare rad donationeren
kommit till. De utställda föremålen arrangerades i materialkatego-
ner.

Den förste föreståndaren för denna avdelning Ludvigvar
Looström, tidigare förestått Svenska Slöjdföreningenssom sam-

Årling i Hantverksföreningens hus. 1913 blev Erik Gustaf F olcker
Ävenansvarig för avdelningen. han hade förflutet på Svenskaett

Slöjdföreningen, direktör dåtidens titel sekreterare.som var
Kring sekelskiftet hade han introducerat and crañs-idéema iarts
Sverige och tagit rad initiativ för få fram estetisktatten en mer
präglad bohagsvara.
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Från 1919 till 1925 han överintendent. Undermuseetsvar
Årdessa förändringår genomgick avdelningen 1923 invigdesen

stilhistorisk exposé. Samlingen delades enligt två principer,en upp
dels avdelning där föremålen presenterades i olika material-en

dels där de olika stilarnas karaktär formspråkoch lyf-grupper, en
fram. Det föremålens konstnärliga kvalitet,tes konsthistoriskavar

betydelse och tillverkningsegenskaper avgjorde de skullesom om
ingå i samlingar eller De föremålendär redo-museets montrar,
visades utifrån sina material i kronologisk och typologisk ordning,
skulle konstnärligtpå och estetiskt intressantett sätt.arrangeras

Samma målsättning gäller fortfarande. NationalmuseumsI
katalog till den utställning presenterade Konsthantverks-som
avdelningens 100-årsjubileum 1985 står: Kvalitetskravet all-har
tid varit grundläggande princip, kompletterat med strävan atten en
dokumentera det befunnits karaktäristiskt."som vara

Även det kronologiska, stilhistoriska upplägg Erik Gustafsom
Folcker införde har varit den modell sedan dess föranväntman
den avdelningen. När visat utställningar medpermanenta museet
interiörer, har aldrig vinnlagt sig bli lika illusorisktattman om
verklig till exempel Nordiska Museet och Skansen.som

Trots avdelningen fick utökad 1919, har under allaatt yta man
Årår varit trångbodd. skriver1925 Erik Wettergren, den dåva-

rande avdelningsförestândaren: Nationalmuseums kanske största
problem för närvarande tvivel åstadkommandetär utan ettav

Ävensjälvständigt konstindustrimuseum. avdelningenom
utrymmesmässigt varit styvmoderligt tilldelad på har demuseet,

1Så här formulerade Erik Folcker idén: stilhistoriskaDet avsnittets rum
skola på intet söka gifva någon illusion boningsrumsätt en sakav som
tillhör det kulturhistoriska museet konstnärligt tilltalandeutan genom
uppställning och gruppering af alla sådana alster af konsthandtverk i en
viss stil, hvilka hvart och i formspråk så uttryckett ett ett pregnantger

möjligt af stilen i fråga"som
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chefemazansvariga på konsthantverksavdelningen varit starka
företrädare för området. Några blev överintendenter försenare
hela Stavenow blev rektormuseet, på Konstfackskolan, Widman
chef för Waldemarsudde, Dahlbäck Lutteman chef för Röhsska

Flera dem arbetademuseet. för avdelningen skulleatt fåav en
museibyggnad.egen

Av naturliga skäl har Nationalmuseums konsthantverksavdel-
ning haft starkare fokus påett samtiden övrigaän avdel-museets
ningar. Ofta har börjat sin yrkesbana Svenskapersoner som
Slöjdföreningen nuvarande Svensk Form sedan fortsatt på
Nationalmuseum. Konsthantverksavdelningens kontakttäta med
Svenska Slöjdföreningen har båda Föreningensgagnat parter.

i samtidsdebatten och vilja främja kvalitetengagemang ochatt
estetik har å sidan påverkat Nationalmuseums konsthant-ena
verksavdelning hålla sig å jouratt med utvecklingen. Konsthant-
verksavdelningens fördjupning i formgivningens historia har å den
andra sidan inneburit Svenska Slöjdföreningensatt strävanden fått

starkare kulturell grund.en

1 1 Situationen i dag.

Nationalmuseums samlingar inom formområdet omfattar hela
perioden från 1400-talet fram till och med i dag och består av
cirka 30 000 föremål. Kontinuerligt köps både konsthantverk,
konstindustri och industridesign in, cirka föremål150 år.per

Konsthantverksavdelningen har också avslöjar sinnamnetsom
tyngdpunkt i konsthantverk och konstindustri. Men på 1960-talet
började samlaäven på industridesign. delEnman design-stora
utställningar har under årenspresenterats lopp. Grafisk design
bland i form reklarnaffischerannat har återkommande visatsav

2Ludvig Looström 1885-1913, Erik Gustaf Folcker 1913-1919, Erik
Wettergren 1919-1928 Åke1935-1946,samt Stavenow 1928-1934,
Carl Hemmarck 1946-1965, Dag Widman 1966-1980, Helena Dahlbäck
Lutteman 1980-1995, 1995-1997 ansvarade Barbro Hofstadius för verk-
samheten. 1997 omorganiserades Avdelningen inordnadesmuseet. under
Nationalmuseums samlingar med Torsten Gunnarsson chef.som
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Redan1933.sedanBokkonstliksom Svensk1930-talet,sedan
formgivare.utställningen Femiindustridesign framlyftes1957

temahaft designutställningarflertalharUnder år ett somsenare
doku-andraochpublikationerkataloger,Till utställningama görs

fonnområdet.mentationer av
traditionharkonsthantverksavdelningNationalmuseums av

våningen. Denandra störrelokaler påhaft sinahuvudsakligen
för denvarithar permanentadetta plandelen reserveratav

aspekten för-stilhistoriskaiordningställd 1973. Denutställningen,
i sinakom införemålmaterial ochsamtligadådjupades attgenom

utställ-tillfälligaKonsthantverksavdelningenstidssammanhang.
harårUndervåning.visats på dennaocksåharningar senare

måleri-ochskulptur-försalamaemellertid använtsävenen av
design,förminskatytterligarevilketutställningar, utrymmet

formgivning.ochkonsthantverk
konst-inordnadesomorganiserades 1997medochI museetsatt

konstindustri, konst-inbegriperalltsåhantverksavdelningen, som
Övrigamedtillsammansindustridesign,hantverk och museets

avdelninggrafik imåleri,skulptur,föravdelningar gemensamen
Konsthantverks-fornasamlingar. DenNationalmuseumskallad

konsthantverkssamling.Nationalmuseumskallasavdelningen nu
intendenter.dag femarbetar iDär trevaravpersoner,

och för-revideringbehovfunnitsdetlänge harSedan ett av
gång. Isådan påutställningen. En ärnyelse den permanentaav

sista delen,kronologisktinvigdes dendecember 1999 som
iordningställaförstvaltalltsåhar1900-ta1et. Manbehandlar att

sådaneftersomdesignutveckling,l900-taletsutställningen enom
successivtkommerSedanefterlysts.översikt sedan länge man

3 under 200Industridesigndesignområdet:inomutställningarurvalEtt
FrånDesign" 1987,"British1986,"Lunningprisernaår 1978, revo-

Vår1988,1968-1988industridesignSvenskuttryck.lution till gra-nya
1998,Sigvard BemadotteDesignRetemity 1996,fiska miljö 1990,

harkonstindustriutställningarflertal1999. EttSvensk FormUtmärkt
Kåge"Wilhelm1949,"Nyttokonsmäremaandrablandpresenterats,

OrreforsochGullberg 1989"Elsa150 år 1975,Gustavsberg1953,
år 1998.100
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fortsätta bakåt i tiden. Hela andra vâningsplanet fyllasär avsett att
utställning frånpermanent 1400-taletav en och framåt, dock med

möjlighet till tillfälliga utställningar i det mittrummet.stora
En utställning harpermanent pedagogisktett värde.stort Hit

kan besökarna komma och återkomma gäng på gång för återseatt
historiskt viktiga arbeten. Här kan fördjupa sig. För intres-man en
serad allmänhet, för formstudenter och skolelever kan en perma-

utställning dennent överblick och det sammanhang behövsge som
för skall förstå det historiskaatt förloppet bättre.man Hur den kan
förnyas och levandegöras pedagogiskär och utställningsteknisken
uppgift. Nationalmuseum inrättade därför för år sedanett en ny
intendenttjänst med inriktning på 1900-talets konsthantverk,
design och fonngivning.

ochI med Nationalmuseumatt tagit initiativet iordningställaatt
basutställning medpermanent 600 föremål,en stil-ca som ger en

historisk översikt hur konstindustrin, konsthantverket ochav
designen, med tonvikt på Sverige, utvecklats från 1917 fram till i
dag uppfylls förhoppningsvis behovet i Stockholm bas-av en
utställning l900-talets form och design. Utställningsytanom för
denna del 800 kvadratmeter.är Nationalmuseums konsthantverks-
samling disponerar totalt 2 000över kvadratmeter för skildraatt
tiden från framrenässansen till idag.

Vad beträffar Konsthantverkssamlingens ekonomiska situation
det omöjligtär beskriva ochatt mindreän utvärdera denna, efter-

Nationalmuseum inte särskiljer konsthantverkssamlingensom från
den övriga verksamheten.

5.2 Röhsska och dess historiskamuseet

bakgrund
Röhsska Konstslöjdmuseet öppnade 1916. Museets förhistoria går
tillbaka till 1880-talet, då föreningen Gnistan, bildats 1878,som
började samla estetiskt förebildliga föremål för höja smakenatt i
Västsverige. Genom skapa modematt mönstersamling villeen
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kvaliteten på de hantverks- och industriprodukterstärka somman
Göteborgstrakten.gjordes i

GöteborgsTanken pâ konstindustrimuseum väcktes 1886.ett
bildad efter SvenskaSlöjdförening 1848 modellsamma som

nuvarandeSlöjdföreningen och Slöjdföreningens skola HDK,
fördeHögskolan för Design och Konsthantverk fram behovet av

skala konstindustriellt i Göte-upprättandet i afstörre ett museum
i all-hvars betydelse för handtverket och konstsinnetborg, stora

de första medgifva.mänhet vi äro att
först fick Göteborg donation gjorde det1901 stadMen somen

hade på sinmöjligt planera sådant. Carl Wilhelm Röhssatt ett
dödsbädd uttryckt önskan konstindustrimuseumatt etten om

inrättas och hans bror överlämnadeskulle August storen summa
för ändamål,aktier, donerade Carl Wilhelm Röhss, dettaav

Ävenkr vilket i dag drygt miljoner kr.250 000 11motsvarar
liksom kombrodern Röhss, ytterligare någraAugust attpersoner,

donera medel för till slut skulle bli verklighet.att museet en
eller kallades framRöhsska Konstslöjdmuseet detmuseet, som

bli villtill 1992, kom från början kommunalt, det säga ettatt
för Göteborg. tillstaden I kommentar den nytta sta-ansvar en om

Gustafden har de kostnader innebär skrivermotsvarar museetsom
Munthe for1926, då chef museet:

då staden fått till skänks."Först får komma ihåg, att museetman
Röhsska många på denKonstslöjdmuseet de exemplenär ett av
enskilda oñervilja, i Göteborg tagit sig så storartade och för detsom
kulturella bära alltsålivet ovärderliga uttryck. Vad staden har äratt
kostnaderna för hålla det hela i verksamhet. Röhsska Konst-att --slöj sindmuseet i förhållande till sin storlek och till omfattningenär av
verksamhet de ifråga driften billigaste finnas."ett av om museer, som

De första ficksamlingarna tillkom donationer. På så sättgenom
Röhsska finaste samlingar bokhantverk.Europasmuseet av aven
Även den och japansk kera-orientaliska samlingen med kinesisk

mycket hög klass. Kringmik och orientaliska textilier höll en
sekelskiftet det modernt i museisarmnanhang visa1900 att uppvar

Arthurautentiskt möblerade något introduceratsrum, som av
använde tillHazelius på Nordiska i Stockholm. Samma idéMuseet

börja med Röhsska Hela interiörer köptes in, husnäratt museet.
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skulle rivas i Göteborg. På Historiska i Göteborg tillämpa-museet
des modell med hela interiörer, vilket gjordesamma det viktigt att
klargöra skillnaderna i inriktning.

Röhsska hade från börjanmuseet livaktig verksamhet meden
antal tillfälligaett stort utställningar varje år, demonstrationer och

kostnadsfria föredrag, ofta illustrerade med skioptikon-bilder och
dit åhörarskaror kom,stora föredragsserier för öka kunskapernaatt

till exempel textilkonstens, bokbinderietsom och möbelkonstens
historia. Kontakten med de dåtida utbildningarna inom detta om-
råde i Göteborg och bibliotekettät för allmänheten.öppetvar var

Det de göteborgska, internationellt sinnadevar handels- och
köpmarmafarniljema hade arbetat för tillkomstensom museet.av
Deras världsomspännandestora, kontaktnät bidrog till att museet
fick internationell prägel och museiföremålenen att valdes utifrån
högt konstnärligaställda krav. Samlingarna har under årsenare
framför allt fått nordisk inriktning.en

5.2.1 Behoven styrde byggnadens gestaltning
Museibyggnaden har arkitektoniskastora kvaliteter, vilket kan

påpekavärt i dagattvara när i världenrunt anlitarmuseer om
internationellt uppmärksammade arkitekter för få spännandeatt en
arkitektur. När Röhsska Konstslöjdmuseet invigdes 1916 ansågs
huset modernt i sittytterst formspråk.som

År 1901 hade tävling utlysts både Konstslöjdmuseumen ettom
Åroch slöjdskola. 1909 lockades Axelen Nilsson från Nordiska

Museet i Stockholm till Göteborg för bli intendent påatt det ännu
inte existerande Det vinnande förslagetmuseet. i tävlingen 1901,

därefter utvecklats två göteborgsarkitekter,som ratades emel-av
lertid Axel Nilsson, inte ansåg detav skulle fungeraattsom i
praktiken. Han förklarade "det skulle ledaatt: till obotlig skada för
de intressen, museibyggnaden hade att det före-representera, om
liggande projektet i sina huvuddrag lades till grund förens ett
konstslöjdmuseum i Göteborg.

Han upprättade forett nytt utifrån vilketmuseet,program en ny
tävling utlystes. Programmet ansågs mycket progressivt och hans
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"Utställ-nydanande.betrakta och rumssambandsätt ytoratt var
arkitektonisktmöjligtböra därför så litetningsytoma vara som

tillapteringför derasbundna, så de lämna möjliga frihetstörstaatt
nödvändigaändamål. andra absolut mellanväggarolika Inga än

Nilsson.förekommauf, formulerade Axelböra här
Carlarkitekter,gång Sveriges då främstaDenna varm en av

dåtidensinteriörer anlitades någraWestman. För mestmuseets av
utförde takmålningarna,Brocke Blüchertbegåvade hantverkare.

keramiska lamporna.Kähler depå smidet och HermanPetter Myra
År kalladeutställningshall, den såfick1937 museet en ny

Melchiorhallen, uppkallad efter arkitekten Wern-Wemstedtska
ochhall med Formhallenkompletterades dennastedt. 1957-62

Brolid. GenomBrolidhallen, uppkallade efter arkitekten Sven
Röhsskamodern utställningshall kundeutbyggnaden museetav en

hade ochomfattning inteutställningarvisa samtida av somen -
Stockholm.fortfarande har någon motsvarighet -iinte

konstindustri-från börjatRöhsska avsett ettmuseet somvar
egentliga design-fortfarande Sveriges endaoch ärmuseum

och industri-konsthantverk, formgivninginriktat påmuseum,
kultur-haft radhar, liksom Nationalmuseum,design. Museet en

cheferpersonligheter som

Axel Axel-GöranNilsson Gustaf Munthe 1924-1945,1914-1924,
ordinarie chef 1974-Nilsson Brunius t.f. 1972-1974,1945-1972, Jan

vik. chefHedstrandOlof vik. chef Björn1986, BoströmHans samt
GyllenbergBodilChristian Axel-Nilsson 1987-1994,1986-1987,

Vid hen-Helena Dahlbäck 1996-1997.Pemevi t.f. 1994-1995, Lutteman
utsågsPemevi t.f. chef och i 1998död blev Bodil Gyllenberg marsnes

till museichef.Lasse Brunnström
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kontakt5.2.2 Tät med HDK

Samma idé, präglade Victoria and Albert iMuseum London,som
ñirMuseum Kunst und Gewerbe i Hamburg och rad andraen

konstindustrimuseer, kom gälla för Röhsska det villatt museet,
koppling mellan utbildningsäga ochnära Slöjdföre-en museum.

ningens skola nuvarande HögskolanHDK, for design och konst--
hantverk grundats 1848 fick 1904 byggnad, vilkensom en ny-
efter 1916 kom ligga i med Röhsska Konstslöjd-att rygg rygg
museet.

harDet inneburit Röhsska samlingar och utställ-att museets
ningar enkelt varit tillgängliga för studenterna på skolan. HDK:s
examensutställningar visas varje år på Kopplingen mellanmuseet.
HDK och planeras ytterligare förstärkas medmuseet att en gemen-

gård, bibliotek, designcenter ochett gemensamt ettsam restau-en
knyterMan alltså till de idéer gång drev framrang. an som en

konstindustrimuseema. skulleDe aktiva både i utbildningenvara
eleverna på konstindustriskoloma och i vidareutbildningenav av

hantverkare och formrnakare inom verkstadsindustrin, ñr-samt
djupa allmänhetens kunskaper formomrâdena.om

5.2.3 Röhsska situation i dagmuseets

Röhsska ligger mitt i centrala Göteborg. Byggnadenmuseet påär
cirka 6 000 kvadratmeter, cirka 3 000 kvadratmeter upptasvarav

flertal basutställningar och cirka kvadratmeterett 1 000 dis-av
för tillfälliga utställningar, uppgår till 15-20 styckenponeras som

år och visar allt från unika konsthantverksprodukter tillper mass-
producerad industridesign.

Dessutom finns auditorium med 180 sittplatser, flertalett ett
föremåls- och bokmagasin, förråd, kontor, bibliotek, gästbostad,
cafeteria och designbutik i byggnaden. Samlingarna uppgår till
cirka föremål,50 000 därtill kommer boksamling med 35 000en
verk.

Pâ Röhsska finns i dag cirka 17 årsarbetsplatser inklu-museet
sive administratörer, receptionister, tekniker och vaktpersonal. Tre



och andra Sverige 811999: 123 Museer utställningsinstituzionerSOU i

projektanställ-anställda intendenter. fyrade Därtill kommerärav
exempeldet vill stipendiater personal. Tillda, ochsäga annan

halvtidstjänster stipendiemedel frånfinansieras två med museets
vänförening.

formgivning ochför1997 tilldelades nätverksansvarmuseet ett
har byggtkonsthantverk Genom nätverket museetstaten. uppav

i Sverige.och utställningslokalersina kontakter med andra museer
de del-Nätverksarbetet har bland inneburitannat att sommuseer

material-terminologi för någratagit enats om en gemensam
fler skall diskuteras.områden keramik och glas;som

informationen sinabörjat digitaliseraNu när ommuseerna
hardet både nödvändigt och viktigtsamlingar är att enman
Därförenhetligt söksystem.begreppsapparat och ettgemensam

fundamental för detkring terminologin varithar diskussionerna
också börjat disku-fortsatta samarbetet. nätverket harInom man

sina arkiv.hur skall hanteratera man
design-hela det bredaRöhsska ambition täckaär attmuseets

unika konsthantverket till den massproduceradeområdet, från det
och samtida. ledindustridesignen, både den historiska den Som ett

livaktig ochi kommunikationen med omvärlden har museet en
tvåspråkig hemsida.

nordiskaingår i nätverk med deRöhsska även ettmuseet
utställningar,konstindustrimuseema for planeraatt gemensamma

föremål aktiviteter, blandför lån varandras och andra somav
Pris,och Wanja Söderbergsvälja Torstenmottagareannat att av

varje tillför. miljoner kronor delas årRöhsska 0,5 utsom ansvarar
eller formgivare.någon framstående nordisk konsthantverkare

miljonercirkakommunalt. 1998 12Museet är omsatte museet
frånkronor. från Göteborgs stad, Västra Göta-Anslagen kommer

landsregionen kommunala och regionala verk-och från Detstaten.
intäkternasamhetsanslaget uppgick till cirka miljoner, de8,5 egna

stiftelser och gåvomedel tillmiljoner, avkastning fråntill cirka 1,2
till miljonerarbetsmarknadsåtgärder 0,4cirka 1,4 miljoner, samt

nätverksbidrag på 0,5 miljonerDärtill kom statligtkronor. ett
miljon.från med utökat tillkronor, och 1999 l
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Museet har tiotal fonder, sammanlagda storlekett ärvars
miljoner34 kronor. Avkastningen från dem miljonerpå 1,4ca per

år öronmärkta framför allt för inköpär föremål.av

5.3 Kalmar Konstmuseum

Kalmar Konstmuseum, grundat 1917, detär ägnatmuseum som
formgivning och konsthantverk intresse många andrastörre än
regionala Den tidigare museichefen Erik ini-Broman togmuseer.
tiativet till mönstringar år det konsthantverk, denvart annat av
slöjd och den formgivning gjordes i de sydostliga länen, Kal-som

Kronobergs och Blekinge län. Utställningarna kallasmar,
Sydosten och pristagarna fram med hjälp jury.tas externav en

År 1978 och den dåvarande intendenten Ingatog museet
Lindén självvalt börjastörre samla detett attansvar, genom- -
skissmaterial bohagsindustrier och enskilda formgivaresom

skulle kasta bort.annars
Idag består detta unika arkiv Arkiv för Svensk Formgivning
50 000-60 föremål,000 det vill skisser enskildasägaav av

svenska och i vissa fall nordiska konsthantverkare, form-även
givare, industridesigner och arkitekter. Cirka 000 skisser, rit-3
ningar och samlas årligen in. Kontinuerligt åttatygprover görs ca
utställningar år på med utgångspunkt från dettamuseet mate-per
rial. När så möjligt visas hela tillkomstprocessen, från idéskissär
till färdig produkt. Därtill kommer form- och konst-störreett par
hantverksutställningar år. De produceras personalen påper av
arkivet och och vinnlägger sig varia-uppnåmuseet attman om en
tion respektive gamla formgivare ochatt presenteragenom unga,
olika slags formgivning för bredd. Arkivets inriktningatt ärge en
bohagsdesign, för hemmet och den offentliga miljön från 1920-
talet fram till idag. mitt slutbetänkandeI återkommer jag till dess
verksamhet.

Cirka 60 000 besökare året del utställnings-tar museetsom av
verksamhet. harMuseet infört terminskort för studerande. På web-
sidor informeras utställningsprogram och övrig verksamhet.om
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vandringsutställningar visas påDärtill olika slaggörs av som
utställningarna särskiltolika platser i länet. De mindre avpassas

och grundskola saknar bildlärare, de någotför förskola störresom
bibliotek biblioteksñlialer.riktar sig till blandad publik på ochen

också till tjänst med föreläsningar.stårMuseet
de utbildningsdagar anordnat harföljdSom ettmuseetaven

till-for vidareutbildning inom bild- och fonnpedagogikenforum
Designhar nordiskt projekt Fantasikommit. På så växtsätt ett

medi Norden inspirerats kommafram, skolbarndär attrunt om
skall blidesign. Resultatet har jurybedömts ochförslag på nyegna

nordisk utställning.en
utveckla med Högskolan i Kal-Ambitionen samarbetetär att

Öland. Därför har forskarrum inrettsoch Capellagården på ettmar
för Svenskdär skall kunna del Arkiv Form-så besökarna taatt av

designnätverk,samlingar. ingår i det nationellagivnings Museet
för.Röhsska museetsom ansvarar

förAvsikten också bygga utvecklingscentrumär att ettupp
och därför museipedagogbarn och ungdomskultur kommer atten

detanställas. Målsättningen samordna och kvalitetssäkraär att
form-, design- och konstlivet.regionala

för Kalmar Konstförening medHuvudman Kalmar Museum är
medlemmar. cirka miljonercirka4000 Museet 1988 8omsatte

för för mil-Arkiv Svensk Formgivning stod 2kronor, näravarav
personalkostnader, miljoner lokalkost-joner. miljoner 1,25,2 var

ekonomiska bidragen kom från Regionförbundet drygtnader. De
miljoner, plusmiljoner, från Statens Kulturråd 0,7 Sesam-0,9 nära

miljoner, från Kalmar kommun drygt0,6nära samtpengar
Därtill1,4 miljoner. Sesam-anslaget upphörde 1999. kom pro-

jektbidrag intäkter miljoner.och 1,4egna om ca

Kulturen i Lund5.4

kulturhistorisktKulturen i Lund antyderär ettnamnetsom
huvudman Kulturhistoriska Föreningen förDess ärmuseum.

med liknande ändamålSödra Sverige. grundades 1882,Museet
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Skansen och Nordiska det vill desägamuseet, värnasom att om
estetiska kvaliteter och tekniker allmogens föremålstraditionsom
utvecklat, framför allt inom det textila området.

Områdena konsthantverk, konstindustri och konst ingår i Kul-
turhistoria och Kulturmiljö, den enhet inom museet som ansvarar
för insamling, dokumentation, forskning och utställningsproduk-
tion. Museet har också samlingar konstindustri och konst-stora av
hantverk från senmedeltid till nutid. Samlingarna spärmer över
såväl europeiska utomeuropeiska kulturer.som

Under år har 1900-talets form och design prioriterats isenare
nyförvärv och utställningsverksamhet. Museikompetens och
tyngdpunkt i samlingarna framför allt keramiska produkter,är sil-
verföremål och textilier. Dessa specialsarnlingar representerar,
enligt samtidigt Kulturens funktion konstindustri-museet, som

med syfte inte bara kulturhistoriskt perspektivattmuseum, utange
också tjäna studiesamlingar för konstnärligt inriktade utbild-som
ningar. Med Nordens samlingar keramik,största textilen av av
och silver vinnlägger sig ofta visa två infallsvinklarmuseet attom
på detta område, det vill både konsthistorisksäga utifrån formen
och stil och kulturhistorisk utifrån producent-, konsument- ochen
sarnhällsaspekter. Detta enligt museiledningen,är, Kulturens
främsta styrka och särart.

Museets insamlings- och dokumentationsprogram har mål-som
sättning det gäller konsthantverknär och konstindustri efter-att

fortsatten kompletteringsträva och insamling i nutid inomupp
områdena keramik, silver, textil och möjligt koppla tillom sam-
tidsdokumentation produktion med fokus denpå skapande indi-av
viden: konstnären, konsthantverkaren, industzidesignern och till
frågeställningar kring estetik och den estetiska dimensionens bety-
delse i människor liv.

Andra ansvarsområden för allmän kulturhistoria,ärmuseet
sydsvensk folkkultur och sydsvenskt arbetsliv, staden Lunds histo-
ria, historisk arkeologi, kulturmiljövård och emograñ/kulturmöten.

Kulturens huvudman Kulturhistoriskaär Föreningen för Södra
Sverige. I styrelse ingår förmuseets Skånerepresentanter staten,
län Lunds kommun. Vid sidansamt Kulturen Malmöärav
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i regionlänsmuseemaKristianstads Läns-MuseumochMuseum
Skåne.

knappt 26Kulturhistoriska föreningens omslutning1998 var
cirka iDärtill kom detta år miljonermiljoner kronor. 9 sponsor-

samtidigtutställning modemismen,tillmedel permanent omen
medeltiden.utställningpåbörjades medarbetet permanent omsom

verksamhetföreningensintäkternafrämstaDe varegengenom
inträdesavgifterochmiljoner kronormedlemsintäkter drygt 2,9

fon-bidraget frånDärtill kommiljoner kronor.drygt 1,3 störresex
omfattande miljonerkapital drygt 51med totaltder/stiftelser ett

inköpanvändas förenligtfonderna fårFlerakronor. statutemaav
frånavkastningen1998konstindustri och konsthantverk. varav

statliga ansla-kronor.miljoner Detdonationsfondema knappt 0,7
och frånmiljoner kronorKulturråd drygt 3,5från Statensget var

miljoner kronor.Regionförbundet Skåne drygt 1,1
miljoneruppgick till drygtfrån landstingen 3olika anslagenDe

frånmiljoner kronor,från Lunds drygt 7,5kronor, Kommun samt
utgjordekronor. Lönebidragmiljonerövriga kommuner drygt 0,3

mil-0,3diverse egenintäkter knapptmiljoner ochcirka 2 kronor
för till-årligenmiljoner kronor0,1joner kronor. Drygt avsätts

täckerendast marginelltbeloppfälliga utställningar, ett som
kosmadema.

finansierasutställningsverksamhetendärförmåsteDessutom
publice-stiftelser.donatorer och Museethjälpmed sponsorer,av

och kataloger.också böcker, årsböckerrar
konstindustri finnskonsthantverk,formgivning,områdetFör en

för enheten. Cirkachef 15första antikvarietjänst, även är procsom
konsthantverkområdet formgivning,hänföras tillbudgeten kanav

och konstindustri.

SverigesSmålands5.5 museum -

glasmuseum

1930-talethar sedanSveriges glasmuseumSmålands museum -
glas.visat bland Mendokumenterat ochsamlat, ärannat museet
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äldre så. Dess äldsta samlingar härrör från ochän 1792 dåvar
knutna till Växjö domkyrka och gymnasium. Under 1800-talet

samlingarna och började planeraväxte för speciell bygg-man en
nad. Smålands fomsal, den verksamheten kallades, stodsom nya
färdig och blev1885 Smålands första museum.

ochI med fomminnesföreningar i andra delar Smålandatt av
kring sekelskiftet 1900 initiativet till koncentre-tog egna museer,
rades insamlingsarbetet till Kronobergs län. Efter 1940-talet blev
de kulturmiljövårdande uppgifterna centrala for museet.

intressantastDet i detta sammanhang detär ärsom ansvar som
fortagit dokumentera, samla och visa den småländskamuseet att

glashanteringen. Så här formulerar Karl Johan Krantz, nuvarande
museichef, bakgrunden till detta skedde på 1930-talet: Tidigtatt
identifierade glashanteringens betydelse för Smålandmuseet stora
och dess i allt stigande grad identitetsskapande funktion för Sve-
rige. Utrymmet för formgivning och design ochär stort---
präglar i hög grad utställningsverksamheten." Men först 1996
gjordes namntillägget Sveriges glasmuseum i samband med en
omfattande till- och ombyggnad totalt 6 000ärmuseet,av som nu
kvadratmeter 3 000 utställningsytor och andraär pub-stort, varav
lika utrymmen.

delEn verksamhet handlar forska kring,stor museets attav om
dokumentera och levandegöra den svenska glasnäringen, dess pro-
duktion, arbetsprocesser och sociala förhållanden.

Museets det gäller glasfonngivning täckernärengagemang
både etnologiska och designhistoriska aspekter, liksom teknik-
utveckling, ekonomisk historia kulturgeograñska och konst-samt
vetenskapliga fördjupningar. Museet sig ha nationelltettanser

för ämnesområdet glas.ansvar
Museet har hittills publicerat drygt femtiotal böcker ochett

kataloger glas, glashantering och glasetnologi. Man producerarom
mellan och tillfälligatvå utställningar året kring glastre om som
visas och medverkar i olika, både nationella och inter-museet
nationella, sammanhang glashistorisk, glasetnologisk ochnär
konstvetenskaplig kompetens efterfrågas. flertalEtt glasutställ-
ningar har gjorts vandrat till Japan, USA, Grekland,som senare
Finland, Tyskland, England, Luxemburg, Belgien och Polen.
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Utställningar skall vandra till Storbritannien respektive Kinasom
planeras.

Samarbetspartner i dessa sammanhang Svenska Institutet ochär
de svenska glasbruken i synnerhet Orrefors Museum och den-
historiska samlingen vid Kosta Boda glasbruk, ibland även
Röhsska och Nationalmuseum.museet

I och med allt fler länder blir medlemmar i denatt europeiska
unionen, uppstår behov i Europa utveckla de lokala,ett attav re-
gionala och nationella identitetema. I Småland med dess glasrike,
liksom för Sverige nation, glasnäringen viktigt inslag iär ettsom
detta nationella identitetsbygge.

Drygt årsarbetsplatser43 finns på fem direktärmuseet, varav
knutna till glasavdelningen. En dem forskningschef,ärav en
antikvarie med för utställningama utomlands och inten-ansvar en
dent med för utställningama på Museet samarbetarmuseet.ansvar
med den designutbildningen i glas på Växjö högskola.nya

Museet blev 1972 stiftelse med landstinget Kronoberg,en
Växjö kommun och Kronobergs läns hembygdsförbund stif-som

Finansiärer landstinget Kronoberg,tare. Växjö kommunär och
1998 den totala omslutningen 22 miljonerstaten. kronorvar varav

cirka 35 intäkter. Det statliga driftsbidragetärprocent egna var
drygt miljoner2,5 kronor, bidraget från landstinget drygt 3,8
miljoner, från kommunen drygt 3,3 miljoner. Därtill kom löne-
bidrag från länsarbetsnämnden på drygt miljoner3,5 frånsamt
Statens kulturråd på drygt miljoner.1,5

Huvuddelen utgifterna inom formgivning/design knutnaärav
till utställningar, programverksamhet, dokumentation och kun-
skapsförmedling sammanlagt cirka 10 verksan1hets-procent av-
kostnaderna.

5.6 Textilmuseet i Borås

Textilmuseet i Borås speciahnuseum för textil-är och konfek-ett
tionsindustrin Sveriges enda i sitt slag och med Nordeuropas-

samlingar industritextil.största Museet har ambitionen nästaattav



och andra88 Museer uzställningsinstitutioner SOU 123iSverige 1999:

fåår nationellt treårigt uppdrag för just industritextil. Man harett
sökt regionalt projektstöd för byggaatt permanenten nyupp
avdelning, där inriktningarna skall industriell form,en av vara
design och produktion inom textilt mode och konfektion. Ut-
gångspunkten hur industrin arbetar med teknik-är och produkt-
utveckling, inte de enskilda textilfonngivamas utveckling.

Museets går tillbaka till 1910-talet dårötter den Kulturhisto-
riska Föreningen initiativet till insamling textil teknikhisto-tog av
ria, med maskiner och textila Länge ingick verksamheten iprover.
Borås Museum, allt eftersom samlingarna ökade i omfattningmen
uppstod behov byggnad. 1972 flyttade tillett ABav en egen man
SKF Svenskt Konstsilkes Fastighet för flytta1992 tillatt en

Åkerlundsgammal före detta industrifastighet, Spinneri.annan
avdelningenDen på cirka 2 600 kvadratmeter,ärpennanenta

därtill kommer cirka 700-800 kvadratmeter för de tillfälliga
utställningama, cirka år, arbetslokaler och magasin.samtsex per
På arbetar cirka 15 antikvarier.museet ärtrepersoner, varav

Samlingarna har framför allt tillkommit utifrån teknik- ochett
kulturhistoriskt perspektiv. finnsHär maskinpark beskriveren som
hela från råvara till färdig och industriellametervaraprocessen
innovationer för råvaruberedning, spinning, vävning, trikåtillverk-
ning, fårgning, tryckning och materialprovning från 1880-talet och
framöver. Dessutom finns flera hundratusen textilprover, cir-
ka 300 000 cirka 2 000 dräkter,metervaror,prover av nummer

cirka 10 000 enstaka plagg och accessoirer från 1850-taletsamt
och fram till i dag.

Även den avdelningen hittills framför alltpermanentaom
handlat teknikhistoria, har de tillfälliga utställningarna underom

år genomgående varit inom form- och design-området.senare
Framöver cirka 70 de tillfälligaatt ägna procentavser man av
utställningar-na åt design och 30 åt kultur- och teknik-procent
historia.

En utställning planeras, där avdelning skallpennanentny en
visa fonnutvecklingen det gäller mode och industritextil,när en

de teknikhistoriska aspekterna. Forskarsal och fotoarkivannan ge
där påbörjat digitalisering materialet, referensbibliotek,man en av
studierum, biograf med bildvisningar samlingar ochmuseetsav en
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för workshops Målgruppemaexperimentverkstad ingår. är stu-
skol-Textilhögskolan, gratis pådenterna på går museet,som

formgivare, textilindustri och allmänhet.klasser,
Götalandsregionen, ambi-Samarbetspartner harär västra som

Textilhögsko-profilera sig på design och formgivning,tionen att
för Textil forskning, Historiska institutionenlan i Borås, Centrum

Älvsborgs läns-vid Göteborgs universitet, Röhsska museet,
inom teko-sektom turistnäringen i Sju-näringslivet samtmuseum,

ambition bli riksmuseumhäradsbygden. Museets är att ettegen
för industritextilen.med nationellt ansvar

miljoner.1998 cirka 12,5 För detMuseet störstaomsatte
drygt miljoner kronor. Detanslaget stod Borås kommun 10-

förmedlat frånbidraget uppgick till cirka miljoner,regionala 1,5
Älvsborgs landsting samarbetsavtal med Stiftelsenläns ettgenom
Älvsborgs Cirka miljon intäkter från bland1Länsmuseum. var

försäljning.entrébiljetter ochannat

tillMuseisamlingar anknyter5.7 som

designområdet

beröringspunkter andraFormgivning och design har med änmes-
designyrket kräver samarbete med radomrâden. Precis ensom

yrkeskategorier de ting designema gestaltar resultatetävenär som
konstruktörers, materialteknikers,mängd kompetenser:av en

flera. teknik, tillverkningssätt, lag-formmakares, med Material,
ekologiska krav, estetiska behov ochstiftning, marknad, använ-

darnas krav funktion några de faktorer påverkarpå är av som
utfommingen. olika aspekter. DelvisTinget kan alltså belysas ur

detta redan i dag.görs
Tekniska lyfter fram det tekniskt nydanande och intres-museer

kulturellKulturhistoriska in tingen isättersanta. museer en
i och för sig kan fokusera olika infallsvinklar: påkontext, som

produktenarbetamas/hantverkamas situation, på vilket sätt som
vandrade vidare eller spreds till konsumenten, på hur tinget
användes eller vilket roll det spelade i miljön, eller den föränd-
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rade uppgift ting kan få under sin levnad. Ett exempelett ärsom
mjölkkärnan ursprungligen i bondesamhälletträ användesav som
för tillverka och framöver1960-taletsmör för-att men som
vandlades till paraplyställ i stadsvåningama.

Det finns ting, verktyg och klädesplagg, ursprungligensom
varit förknippade med samhällsklass, med vissa yrken elleren
offentligt bruk. produkter kan,Dessa exempelvis jeans, medsom
tiden få andra funktioner och roller och då bli uppgift fören
designer gestalt.att ge ny

dessaMånga föremål har ursprungligen räknats till katego-av
rin design därför inteatt vetanonym anonyma, man vem som-
formgivit dem. Andra föremål blev arketyper för så länge sedan att
det kan svårt spåra deras Men någon eller någraattvara ursprung.
har ursprungligen givit dem deras form, gestaltningen som
antingen bevarats eller gradvis förändrats/förbättrats.

Många dessa så kallade designprodukter,av anonyma som
finns på kulturhistoriska och tekniska har i sin inspire-turmuseer,

industridesigner formgivare.och delen denDenrat största av
design gjordes under 1800-talet till olika, så kallade offentligasom
miljöer sjukhus, apotek, skolor, hör tillteatrar, restauranger- -
denna kategori. finnsDet alltså koppling belysa mellanatten
denna design och professionellt designade produkter.anonyma

5.8 Central- och ansvarsmuseer som

designområdettangerar

flestaDe de statliga central- och lokalise-ärav ansvarsmuseema
rade till Stockholm. Nationalmuseum har jag tidigare redan nämnt,

fler finns samlingar har beröringspunkterstoramen museer vars
med designomrâdet.

Nordiska har miljon föremål i sina samlingar,övermuseet en
där naturligtvis antal designhistoriskt intresse.ävenett stort är av

primärt köpsMen inte föremålen in därför de har design-att ett
mässigt värde därför de exempel på sådantutan äratt använtssom

eller tillverkats ñr breda folklager eller olika subkulturer, detav
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beskriver levt ochvill exempel på sådant hursäga är som man
lever i Sverige.

intressanta ting, detTekniska bevakar teknikhistorisktMuseet
vill uppfinningar artefaktersådana eller maskiner,säga appara--

ocksåfordon tekniskt nydanande. Några dessa harärter, som av-
tekniskt intressanta produkter,designmässiga kvaliteter, även om

företelefoner, jämvägsvagnar, industrimaskinerdammsugare,som
teknik inte1930-talet oftast enbart exempel på ochvar ny ny-

finns från tid påskapande design. På också exempelmuseet senare
inte innehåller designmässiga överväganden.teknik, någrasomren

yrkes-med industridesignema träddei ochMen att som en ny
och l950-talen har naturliga orsakeri Sverige på 1940- avgrupp

ingå i samlingar. uppläggdesign kommit Museetsäven att museets
hittills varit olika näringama branschernaoch inriktning har de - -

till modelltekniker kan kopplas dessa;och de ärsom av-som en
ägarstruktur.hängig tillkomst ochmuseetsav

samlingar och arkiv finns exempel påArkitekturmuseetsI
bildmaterial inte-formgivning. framför allt ritningar och påDet är

detriörer möbler formgivna SAR arkitekter. Menoch ärannarsav
formgivna detaljernaarkitekturen, miljöerna i sig, deänsnarare

huvudintresse.och inredningarna varit Arkitekturrnuseetssom
forskning.bildarkiv viktig källa för designhistoriskMuseets är en

arki-värdefullt i utställningssammanhang.Materialet Detär även
området har fått märkbart ökad uppmärksamhet.tekturpolitiska en

själv till ambitioner har,Arkitekturmuseet lever deAtt manupp
arkitektoniska kvaliteter Sverige, kandet gäller främja inär att

Åretsbevisas tilldelades utmärkelsen1999museetatt museum.av
Stockholrnsbaserade liksomSamtliga dessa ansvarsmuseer,

Kungliga Myntkabinettet och SjöhistoriskaArmémuseum, museet,
med design något dem harhar beröringspunkter attutan av resur-

alltsåeller anledning täcka hela området. Museemaatt tangerarser
detta för den skull deras huvudsakligadesignområdet ärattutan

ansvar.
finns överlappningar mellan kanDet museerna som vara mer

problematiska. princip kan köpa och samla påI museer samma
tillfäl-utifrån följdslags föremål, olika grunder. Sommen en av

personliga intressen hos enskilda museiintendenterligheter och
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har föremål och samlingar ibland införlivats ämnesmässigtsom
egentligen borde tillhöra Omett tydli-annat museum. museerna

fokuserade sina kämområden skulle de kunna kompletteragare
varandra, det gäller design,även när formgivning och konsthant-
verk.

5.9 Andra där designområdetmuseer

kunde platsstörreges

Museiområdet omfattar antal olika institutionerett medstort varie-
rande verksamhet och huvudmarmaskap. finnsDet cirka 240

och konsthallar i Sverige. 55 harmuseer statenmuseer som
huvudman eller statligt stödda.är 99 har landsting och/ellerett en
kommun huvudman och övriga drivs ideella föreningarsom av
eller andra huvudmän.

I Sverige med 27 regionala, statsbidragsberätti-systemetger
gade och relativt jämbördiga nätverk hela landet.ett övermuseer

flestaDe dem har bred kulturhistorisk inriktning, någotav en som
naturligt med tankeär deras regionala roll och uppgift. Proble-

det gäller designområdetnärmet fåär haratt ytterst av museerna
byggt egentlig kompetens på området. Ett undantagupp en par
finns: Kulturen i Lund, Smålands Sveriges glasmuseummuseum -

ÄvenKalmar Konstmuseum.samt det sistnämnda imuseetom
egentlig mening inte regionalt räknasär det in i de statliga sats-
ningar riktas till de regionala villJag här påminnasom museerna.

det med bland utställningar Kalmarom annatprogram som
Konstmuseum, med hjälp sitt Arkiv för Svensk Formgivning,av

inom formområdet.gör
Till kretsen har fördjupat form-, konsthant-av museer som

verks- och designaspektema räknar jag, tidigare nämnts,som
också Textilmuseet i Borås.

Ett i vardande, har för avsikt profilera sig medmuseum attsom
design, Helsingborgsär Det skall uppföras i stadensmuseum.
hamnområdet. Den danske arkitekten Kim Utzon arkitekt-vann
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tävlingen. I mitten år beräknas hittills be-2001 museet,av som
Helsingborg designmuseum, inflyttningsklart.nämns vara

Museistyrelsen har insamlandetbestämt skall riktatsatt mot
industridesign. donation designEn miljoner finns in5 köpaattom
och för.konst Det skall få utställningsyta på 3 000museetnya en
kvadratmeter. Byggkomplexet kommer också inrymma Hel-att
singborgs stadsmuseum kvadratmeter, lokalerl 000nära samtom
för konst, bam och temautställningar kvadratmeter.2 000om
Minst designutställning planeras år.storen per

Konsthantverksutställningar visas återkommande på några av
regionala Gotlandsde Gotlands Fomsal inklusivemuseerna.

har bland totalt utställningar år, i enlighetKonstmuseum 25 per
med sitt uppdrag, till inom formområdet, framför allttvå tre
konsthantverk. Bildmuseet i DesignhögskolansUmeå brukar Visa
examensutställningar. På Gävleborg finnsLänsmuseet en penna-

avdelning med glasforrngivaren industridesignem ochochnent -
Gävlebon Gunnar Cyréns arbeten.-

Några också Svensk vandrings-Formsär mottagaremuseer av
utställning Utmärkt Svensk längre sträcker sig oftastFonn. Men
inte designinsatsema. Som Statens kulturråds Samtids-rapport
konst landeti hela konstaterade i februari förutsättningen1999 är
för dessa bättre skall hantera samtida bildkonsten,denatt museer
formgivningen konsthantverketoch små. påpekarRapportennu
det eftersatta behovet utbildade skullekonstpedagoger,av som
kunna arbeta på undervisning föreslåsEn sådan imuseerna.
Moderna Museets regi. Behovet designpedagoger bordeav vara
minst lika med tanke på satsningar på arkitektur ochstort statens
fonngivning.

finnsDet andra exempel intressantapå ärmuseer som ur
design- och konsthantverkssynpunkt, förvandlats tillhem som

och ibland föremål:kompletteras med Hall-ävenmuseer nya
wylska Prins Waldemarsudde, Millesgården,Museet, Eugens
Thielska Galleriet, Hjorts Anders ochBror Museum, Emma Zoms

ihem Karin och Carl hem i Sundborn, OlleMora, Larssons
ateljé iNymans Saltsjöbaden, Rackstad i Arvika, medmuseum

flera, och där ibland fördjupar olika både utifrån detemanman
föremål finns på plats och i vissa fall bjuder in utomståendesom
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konsthantverkare eller formgivare. Några dessa ska-ärav museer
pelser konstnärspar, också verkat konsthantverkareav som som
och designer, andra har töremålssamlingar fonnmässigt intresseav
eller inredningar utförda inredningsarkitekter. Millesgården ochav
Waldemarsudde har fyllt i Stockholmett kunnatomrum attgenom
erbjuda visningsmöjligheter för rad nationella och inter-storaen
nationella konsthantverksutställningar.

Av intresse för design- och konsthantverksomrâdet deär
och designhistoriskt ambitiösa visningsrum, somligamuseer som

industriföretag själva inrättat, Orrefors glasbruk, Rörstrands pors-
linsfabrik, Keramiskt Centrum Gustavsbergs Porslinsmuseum,

KF, tcxtilindustrinägs Almedahls Museum, möbelprodu-som av
Karl Andersson Söner, Klässbolscenten Linneväveri, Rydals

Museum, Höganäs Museum, för några. finnsnämna Detatt även
rad designrelevanta företagsarkiv i landet. Jag åter-en runt om

kommer till arkivsituationen i mitt slutbetänkande.
De designhistoriska dokumentationer och föremålssamlingar

existerar på rad platser skulle kunna utnyttjas aktivtsom en mer
för profilera där arkivetatt eller samlingenorten, finns. Samtidigt
skulle designforskningen kunna främjas. För företagens del kan
deras historiska och då hela tidsskalan fram tillarv avses nu- -bidra till stärka deras kulturellaatt identitet. Kulturens betydelse

identitetsskapare något blirär alltmer uppenbart världensom som
Museer koppladeöver. till industrier internationell företeelseär en

den haräven gamla verkar bli alltrötter, vanligare.som, om

5.10 Andra utställningslokaler
En utställningshalls, konsthalls eller galleris verksamhet byggerett
på tillfälliga utställningar. Utställningarna kan olikavara av
karaktär och ha olika inriktning. Konsthallar i landetrunt om

och visar kontinuerligt konsthantverksutställ-arrangerar stora
ningar, till exempel Södertälje Konsthall, Sandvikens Konst-som
hall, Borgholms slottsruin och Lunds Konsthall och Gävlesom
Konstcentrum gjort tidigare. Förekomsten konsthantverks-av
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utställningar område oftaoch aktivitetema inom dettaär större
intressantare på andra och i andra i Stockholm,städer änorter
Göteborg och Malmö.

kommu-I Stockholm Liljevalchs Konsthall och Kulturhusetär
drivna.nalt På båda dessa har lång rad konsthantverks- ochen

designutställningar vid sidan verksamhet. Justägt rum av annan
Liljevalchs har alltsedan 1917 några de viktigaste insatsernaav
gjorts

Kulturhuset i Stockholm har sedan verksamheten startade 1974
rad utställningar, där sig påvisat närmat ämnetstora etten man

sättfördjupandeproblematiserande och Verksamheten har haft
tagit den och kontextbredd och internationellasorts temanen upp

behövs för vitalisera område. Kulturhuset har alltsåatt ettsom
hittills bidra till för utställningardelvis kunnat bereda platsatt om
design och konsthantverk i Stockholm.

samband med KulturhuvudstadsåretI 1998 FormMuseetstog
Vänner initiativet tillsammans med Designstudion på Konst-att
fack inviga utställningsverksamhet kvadratmeterpå 300 påen
Skeppsholmen, i Stockholm forForum Form.-

5 Exempel på utställningar på Liljevalchs blandKonsthall "Hem-är annat:
utställningen 1917, "Föreningen Verkstaden Standard for bostad1920,
och behag år Fantasi1934, och sedan... 1964, Ting100 1945, Form
och bruksting" 1972, Ting Slöjdsommar 1992,rum 1988, "Inten-äger
tion Nordisk textiltriennal" 1995, rörelse 1995, Slöjden"Formens är
här Slöjden härlig" 1998.är
6Här axplock formutställningar på Kulturhuset: "Verkligheten sätterett av
spår 1976, VaraUndvara", Nordiskt glas78, och konsthant-Konst
verk 1978, textilkonstnären Jagoda Buic handen gjort sitt,1979, Har
Textil och från Holland Stijl,glas 1980, 1982, Acceptera"De var-
dagen, den franska textilkonstnären Székely, Konsthantverks-Vera
kollektiv smycken material 1983, Danske konst-83, Nya Denya- -
hantverk glass glas", smycken" Bärbar1984, New "Nya 1985,-nytt

textil Katalanskkonst 1986, "ID-gruppen" 1987, "Svensk konst 1988,
design, "Nordisk textiltriennal "Utopiskt bagage" 1989, MetaV", -
Memphis "Rodtjenko"1991, Folkkonsten "Bonk1990, 1992,
Swexpo95, O Mode textilkonstnären Magdalena Abakano-1995,
wicz Josef Frank månen, the original exhibition"1996, "Mot race

Brödema svensk form1998, Stenberg, Ung 1999.
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Genom stöd från fonder, stiftelser och företag denhar ytterst
livliga utställningsverksamheten på Forum för Form kunnat fort-

sedan dess.sätta En utställning inomstor designområdet visas
varje sexveckorsperiod och flertal mindre utställningar,ett som
byts fjortonde dag eller varje vecka.ut Avsikten har dels varitvar

hela den bredd finnsatt inompresentera detta område, dels attsom
lyfta ñam alla de intressenter angelägna form-är att ettsom om

kommer till stånd.museum
ForrnMuseets Vänner bildades 1989 för verka för till-att

komsten i Stockholm för konsthantverk,ett konst-av museum
industri och industridesign. När FormMuseet har förverkligats,
skall föreningens ändamål stödja dettaattvara attmuseum genom
på olika bidra till desssätt verksamhet och fortlevnad.

Initiativtagare till föreningen dåvarande chefen för konst-var
hantverksavdelningen på Nationalmuseum, Helena Dahlbäck
Lutteman. börjanI 1990-talet fanns aktuell byggnad pâav en
Skeppsholmen, det så kallade Amiralitetshuset. Planerna långtvar
framskridna med konkreta förslag på utbyggnad modem delav en
och på hur de befintliga skulle disponeras för attrummen rymma
hela utvecklingen från 1400-talet fram till i dag. Genom kontakter
hade fått löfte ekonomisktäven stöd och därmed lyckatsman om
finansiera del de kostnaderstor flyttning från Natio-en av som en
nalmuseum och ombyggnad huset skulle innebära. Menen av av
olika skäl kunde inte formmuseum då förverkligas.ett

Att vänföreningen fortsatt den utställningsverksamhet
Skeppsholmen från början enbart tänkt underatt ägasom var rum

1998 för påvisa behovetär utställningsarenaattsommaren av en
för designområdet i Stockholm.

5.1 1 Designmuseer

I Sverige invigdes Designmuseum" 1999.ett Det förfogar över
1 300 kvadratmeter i gamla industrilokaler i Bångbro, Kop-nära
parberg. Museet ingår i projekt förstörre förbättraett den eko-att
nomiska utvecklingen och vända trenden med minskandeen
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befolkningstillväxt i Bergslagen. också initieratMan har prepa-en
randutbildning för studerande och16 industridesigninom en
tjänstefönnedling industridesign. finansierasProjektet EUav av

Örebro, ÖrebroMål Bergslagen, Länsstyrelsen Landstinget län,2
Ljusnarsbergs och Hällefors Bakom stårkommuner. satsningen

Örebro län ochockså ALMI stiftelsen Svensk Industridesign.
Basutställningen pâ består drygt designhisto-500museet av

föremål,riska den grafiske designern Torbjörn Lenskogsom
deponerat där. Förutom samlingen, intressant i sig, ärärsom

mellan utbildningkopplingen och utvecklingsbarmuseum en
Ävenmodell. andra designutställningar har tillpresenterats,

exempel finsk, pedagogiskt genomarbetad utställningen om
designprocessen med utgångspunkt från produktutvecklingen av
trädgårdsredskap och andra verktyg hos Fiskars, Finland.

Fler designhistoriska insatser museikaraktär gjorts iharav
Hälleforstrakt. finns i anknytning till bostads-I någrasamma nu,

från tidigtområden 1950-talet, parker med konstnärligt intressanta
skulpturer från tid. lägenheter har omvandlats tillTvåsamma
utställningar, visande dels arbetarhem, dels tjänstemarma-ett ett
hem från 1950-talet, tidstypiskt inredda och möblerade.

5.12 Designcentrer

I Sverige öppnade 1959 Svensk Design Center iForm AB,-
direkt anknytning till Konstfackskolans byggnad vid Valhalla-nya

i Stockholm. huvudsakliga utställ-Den verksamhetenvägen var
ningar, visade bohag, konstindustriföremål ochnyttsom nya
industridesignprodukter. medlemmarna i Slöjd-Sex Svenskaav
föreningens nuvarande Svensk producentsektionForm ägarevar

finansiärer.och
för verksamhetenAnsvaret 1966 Svenska Slöjd-övertogs av

föreningen, emellertid upplevde lokalerna låg alltförattsom
avlägset från Stockholms föreningen1967 kunde invigacentrum.

Form Design Center i city, i höghusen vid Sveavägen,ett ett av
med 100 kvadratmeter för tillfälliga utställningar i gatuplanet och
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350 kvadratmeter i källan-planet för den utställningen,permanenta
skulle bytas gånger år. Påtre grund ekonomiskasom per av

problem tvingades Form Design Center 1969.stängaatt
Bättre gick det för det designcenter "Form i Malmö, 1964som

startades Svenska Slöjdföreningens lokalavdelning för Skåneav
och Blekinge, bildats 1945 och till börja med haft sinaattsom
utställningslokaler på Malmö Museum. 1968 bytte verksamheten

till Fonn/Design Center och flyttade1974 inanm stor,man en
gammal magasinsbyggnad, centralt belägen i Malmö. Utredningen
återkommer till den livaktiga verksamheten i betänkande.nästa

1982 genomförde med från föreningenrepresentanteren grupp
Svensk Forms styrelse och de olika yrkesorganisationema inom
designområdet utredning behovet Designetten permanentom av
Center i Stockholm. Två år fick föreningen tillsammanssenare
med Statens industriverk SIND anslag på nio miljoner förett att
driva försöksverksamhet under år. 1985 kunde därmedtreen ett
designcenter, Design Center Stockholm, igen. Invig-öppna
ningsutställningen Därför design.var

1989 Stiftelsenövertog Svensk Industridesign verksamheten.
Men 1991 beslöt ledningen lägga ned utställningslokalenatt för att
istället specialisera sig på designrådgivning till industrin. Det var
alltså sak 1994 skedde i Storbritannien, då Designsamma som
Council stängde sitt Design Centre.

Våren år 2000 beräknar föreningen Svensk Form ännuatt en
gång inviga designcenter. Då flyttar inett i Arkitekturmuseetsman
gamla byggnad på Skeppsholmen i Stockholm och däröppnar
bland designcenter underannat ett Svensk Form".namnet

5.13 Arkiv

Ett arkiv handhar dokument, ritningar, skisser, brev alla slag,av
räkenskaper, foton och bildmaterial,annat Exempel arkivetc.

Riksarkivet, lands-är och kommunarkiven, ñretagsarkiv, arkiv på
bibliotek och hos privatpersoner.
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På Orrefors glasbruk finns omfattande och arkiv,välsköttett
innehåller exempel påäven alla de glasserier teknikerochsom

producerats åren. Electrolux har samling rit-storsom genom en
ningar och så kallade renderings, det vill presentationsskissersäga

suggestivt illustrerar olika designidéer. I Bodafors finns ettsom
arkiv innehållande material från möbelfabrikemaSvenska Boda-i
fors, industri spelat förroll den möbel-svenskastoren som en
utvecklingen från sekelskiftet fram till slutet l950-talet.av

Arkivet för Svensk Formgivning på Kalmar Konstmuseum har
samlat unikt skissmaterial designhistoriskt intresse.ett stortav
Materialet dokumenterat på dator och digitaliseratär och därmed
tillgängligt for omvärlden. Kontinuerligt produceras informations-
blad och små kataloger svensk formgivning, utställningar påom
Kalmar Konstmuseum och vandringsutställningar för andra

och bibliotek.museer
På industrierrad i landet finns eller mindrenmten om mer

kompletta och välskötta arkiv och samlingar. dessaI arkiv finns
ofta det fördjupande underlag kan berika och möjliggörasom
forskning kring föremålen. finnsHär också underlag för kunnaatt

de publika utställningama infonnativa.göra Olikamer samman-
hang kan belysas inte skulle kunna klargöras andra sätt.som
Utredningen återkommer i delbetänkande till arkivfrågan.nästa

5.14 Riksutställningar

Riksutställningar statlig myndighet för utställningsverksamhetär en
inom för den statliga kulturpolitiken. Målet for verksamhetenramen

bevara kulturarvetär utveckla förmedlaochatt kunskapattgenom om
och upplevelser det, för därigenom perspektiv påattav ge sam-
hällsutvecklingen.

Riksutställningar har två huvuduppgifter. Den produ-är attena
distribuera och förmedla vandringsutställningar inom flertalettcera,

områden. Den andra uppgiften bidra med erfarenheter ochär att
kunskap kring utställningsverksamhet arbeta med konstnärlig,samt en
pedagogisk och teknisk utveckling utställningsmediet.av
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Arbetet innebär bland gränsöverskridande samarbetenannat med
bland utbildningar och bildningsförbundannat bidra tillsamt att nya
perspektiv på kulturella och samhälleliga förändringar. Riksutställ-
ningar har fyra fokusområden: demokrati, yttrandefrihet och mång-
kultur; människors livsvillkor, den samtida konsten; form,unga samt
gestaltning och byggd miljö. Verksamheten drygt miljoner40omsatte
år 1998. Att form och gestaltning ingår i uppdraget det intressantgör

Riksutställningar i dettaatt ta betänkande.upp

l5 5 Svensk F orm.

Svensk Form ideell föreningenär främsta syfteen är attvars
opinionsbildning främja form.god Med god före-genom menar

ningen sådan form där så mycket kunskap möjligt använtssom om
användarbehov, estetisk kvalitet, funktion och miljömässiga hän-

Opinionsbildningen skeretc. med hjälp utställningar i Sve-syn, av
rige och utomlands, tidskriften FORM, seminarier, föreläs-genom
ningar, läromedel, det årliga designurvalet Utmärkt Svensk
Fonn, delas till formgivare, designer ochut producenter,som

Ung Svensksamt Form, utmärkelse riktas tillen som yngre
designer och formgivare. De två sistnämnda utmärkelsema pre-

i form kataloger ochsenteras vandringsutställningar.av
Svensk Form, eller Svenska Slöjdföreningen namnetsom var

fram till 1976, världens äldstaär designorganisation, grundad
1845. Föreningen har sedan dess gjort rad insatser för atten
utveckla kvaliteten och öka spridningen svensk formgivning.av
Bland föreningens alla initiativ till verksamheter inom form-
området har utställningsverksamheten spelat viktig roll.en

Svensk Form har varit engagerad i flesta internationella världs-
utställningar och andra sammanhang, där svensk design, formgiv-
ning och svenskt konsthantverk harMan dessutompresenterats.
varit initiativtagare till rad utställningar, både inom landet ochen
utomlands. Somliga dessa har haft betydelseäven för form-storav
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Sverige.7 Andraoch ibland för utvecklingen i utställ-debatten
tillhar i hög bidragitningar föreningen gradarrangerat attsom

intemationellt.formgivningsvensk uppmärksammats
bibliotek och bild-Föreningen har omfattande och uniktett

Biblioteketför forskare och studenter.arkiv, hålls tillgängligtsom
konsthantverksböcker, utländskinnehåller förutom design- och

internationella ochantalfacklitteratur, kataloger och ett stort
andra biblioteksvenska facktidskrifter inom designområdet. Få

tidskrifter.med detta omfattande utbudkan konkurrera av
från deBildarkivet innehåller svartvita Originalbilder, dels stora

delsföreningen deltagit i sedan sekelskiftet, påutställningar som
innehållsriktformgivares arbeten. finnsenskilda Dessutom ett

formgivning.med inriktning på svenskdiabildsarkiv
Verksamheten miljoner kronor 1998. Från Statens15omsatte

och fonnområdet erhöll föreningenkulturråd bidrag till bild- ett
det årliga, statligastatligt miljoner. 1999 utökadesanslag 1,4om

nationellamiljon från anslag förbidraget med kronorl statens
tidsbegränsat tillSvensk nationella uppdraguppdrag. Forms är

treårsperioden 1999-2001.
Svensk verksamhetMålsättningen med uppdraget Formsär att

forrngiv-allmänhetens kunskapskall bli publik,ännu att ommer
framåtsyftandening design ökas, föreningen får till ståndoch att

från till exempelområdet, förmedlar erfarenheterprojekt inom
designsatsningar, höjer myndigheters kompe-framgångsrika samt

formgivning design.beställare hänsyn till ochtens att tasom

Hemutställningen Stockholmsutställningen 1930, H55 1955,1917,
Fonn Fantasi VaraUndvara NordForm90" 1990,1964, 1978,
Formen rörelse 1995.
s bidragit till svensk formgivningAndra utställningar har i hög grad att

till exempel "Parisutställningenuppmärksammats internationellt som
världsutställningen i Paris"Metropolitanutställningen" 1937,1927,1925,

York vandrings-Swedish Modem på världsutställningen i 1939,New
vandringsutställningenDesign in Scandinavia i USA 1954,utställningen

Scandinavia i Australien vandringsutställningen EttDesign in 1968,
olika platser iDesign för handikappade påsamhälle for alla. Svensk

vandringsutställningen "Vivir todos los demás1977-1979,Europa como
i Sydamerika 1988-1989.
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Svensk Form har sitt i Stockholmsäte har dessutom regio-men
nalföreningar i flertal städer;ett den etablerade och livaktigamest
föreningen den tidigareär nämnda Regionalföreningen för Skåne
och Blekinge, driver Form Design/Center i Malmösom med ett
fyrtiotal utställningar år, föreläsningar, seminarierper arrangerar
och erbjuder sortiment medett nordiska designprodukter i sin
butik.

Övriga lokalföreningar har tillkommit sedan mitten 1980-av
talet och arbetar för öka medvetenhetenatt och främja utveck-om
lingen god design i sina regioner: Svensk Formav Småland ver-

Öland,kar i Småland och på Svensk Form i Väster i västra
Götalandsregionen, Länsföreningen ÖstergötlandSvensk Form i
i sitt län, Svensk Form Västerbotten har både Umeå och Skel-
leñeå sin hemvist och Svensk Form Norrbottensom samverkar
med Norrbottens Museum i Luleå för sprida kunskaperatt om
form och designområdet.

Sammanfattningsvis kan desägas regionalaatt Svensk Fonn-
föreningama sin spridning och verksamhet,genom viktigtutgör ett
nätverk för design, formgivning och konsthantverk. Här möts
arkitekter, formgivare, industridesigner, konsthantverkare och
andra fonnintresserade och driver designfrågorna lokalt. I mitt
slutbetänkande återkommer jag till Svensk Forms verksamhet.

5.16 Stiftelsen Svensk Industridesign
Stiftelsen Svensk Industridesign för statliga, designñäm-svarar
jande åtgärder inom näringspolitiken. Stiftelsen Svensk Industri-
designs verksamhet inriktadär på åtgärder främjar kunskapsom
och kompetens inom industriellt tillverkad design, i syfte ökaatt
lönsamheten och därmed tillväxten i svenskt näringsliv. Särskild
uppmärksamhet designfrämjandeägnas verksamhet i små och
medelstora företag. Målgruppen svensktär näringsliv, designer-
kåren, högskolor ochsamt universitet.

Insatser genomförs hela landet,över från regionkontor i Hämö-
sand, Göteborg, Stockholm och Växjö. Verksamheten har två
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rådgivning, ochinriktningar: Kontakt och kunskaps- kompe-samt
företagentensutveckling. Genom kontakter och fårrådgivning en

praktisk vägledning i fråga hur upphandlas ochdesign börom
hanteras. Tillsammans med andra aktörer näringslivsutvecklingför
försöker stiftelsen också till ökat samarbete mellanatt uppmuntra
designföretag och övrigt näringsliv.

kompetensutvecklingInsatsområdet kunskaps- och stödjer
utbildnings- och forskningsinsatser inom designområdet. Nationell

förinom detta område sker inom Forskar-samverkan ramen
forskare frånkollegiet, sammanslutning lärare ochärsom en av

högskolor och andra med intresse för kunskaps-universitet och
designområdet.utveckling inom

miljoner kro-erhöll Stiftelsen Svensk Industridesign 9,51998
från näringsdepartementet. det statliga bidrageti anslag Utövernor

miljoner för projekt genomförda i samverkankom medel på 2,5
med regionala organisationer och näringsliv, och kalladeså
designcheckar i samverkan med ALMI Företagspartner

miljoner. belopp miljoner satsade företagen själva.3 Samma 3- -

till utställnings-5.17 Kommentar
för design-situationen i Sverige

området

till hälftenKonstindustrimuseemas historia går tillbaka den andra
1800-talet. Dåtidens diskussioner estetik och kvalitet påver-av om

kade den utfomming fick, något komäven attsom museerna som
bidra till deras framtida utställningspolitik och programverk-
samhet. Dessa i sin begynnelse aktiva påverkare denmuseer var av
samtida smaken. ville förändra till det bättreDet nuetvar man

devisa goda exemplen. kan alltså hävdaManatt attgenom upp
hade estetisk-politisk inriktning.museerna en

Med tiden konstindustrimuseemas därmedökade samlingar och
förändrades roll. Istället för påverka samtiden föratt attmuseernas
åstadkomma framtid, fungeraskönare började de alltmerannan,en

kollektivt minne. Besökarna gick dit för på sådantett attsom se
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gjorts förr, för reflektera historien, för förundrasatt över attsom
och begrunda. förhållandeI till samtiden blev uppgiften doku-att
mentera.

iDet dag köps in till Nationalmuseums konsthantverks-som
samling och till Röhsska skall visserligen det bästamuseet vara
och intressantaste det samtida konsthantverkaregörsav som av
eller fonngivare, tingen behöver inte längre fore-aktivamen vara
bilder och smakfostrare.

citeraFör informationsfolder från tidigt 1980-talatt en om
Röhsska viljaUtan för särskildanågramuseet: att propagera
smakuppfattningar, endast uttryck för olikaärsom gruppers
speciella värderingar, vill rikta uppmärksamheten på frågormuseet
kring estetisk och teknisk kvalitet inom sitt område. Utöver sin
centrala uppgift förmedla estetiska upplevelser kanatt museet
sålunda människor vidgade möjligheter kritisktäven värderaattge
och medvetet välja inom den sektor samhället museetav som
företräder.

Kriterierna för inköpen handlar i dag huruvida föremålen ärom
konstnärligt och konsthantverkligt nydanande, och motiven skiljer
sig från hur de tekniska och kulturhistoriskamuseerna museerna
bygger sina samlingar. Ekonomin förstås vissasätter gränser,upp
liksom de inköpsansvariga intendentemas värderingar. Som-egna
liga brister och luckor i samlingarna har korrigerats. Mansenare
har helt enkelt vinnlagt sig komplettera samlingarna såatt attom
de bättre den tiders musei-överensstämmer men syn som senare

fonngivningsteoretikerochmän utvecklat. kvalitetskriterierDe
rått berättar mycket olika värderingar och tidsandan.som om om

Det råder slags konsensus bland fackkunniga samtiden,ien
naturligtvis generationer kan ifrågasätta. Samtidigt kansom senare

hävdas de ting skaffar, tillrättaläggeratt man, genom museerna
och regisserar historien. Innan forskning har bevisat det för-attny
håller sig på eller påvisar luckor i den dittillsett sättannat accep-
terade bilden, blir denna historia den rådande.

Design omfattar, jag tidigare hela fältet från konst-nämnt,som
hantverk, inredning, grafisk design, industrifonngivning, informa-
tionsdesign, tjänstedesign till formgivning inom rad material.en
Designområdet skär och har beröringspunkter med radgenom en
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utställ-inom ochetablerade musei-redanandra ärämnen som
ningsvärlden.

dessadelvis sig vissacentralmuseerfinnsDet ägnar avsom
Stockholm:finns istatligaflesta dessaområden. De museerav

och Arkitek-Moderna MuseetNationalmuseum,myndigheterna
också Tek-Hit kanNordiskastiftelsen museet.samtturmuseet,

ochbådestiftelse, ägdräknas,niska är statenmuseet avsom en
industrin.

ställersamlar ochSamtliga de utnämns ovansommuseer
ingetdesignområdet.hänföras till Menkandelvisföremål som

konsthantverkdesign,sig påkoncentrerai uppdraghar attmuseum
bidrag föranslag elleringa statligaoch får därförformgivningoch
National-delvisochGöteborgRöhsska idet museetutom-

uppgift följa konst-tillinstruktioner hari sina attsommuseum,
utveckling.hantverkets

utställnings-konsthallar och andrakommunalaLänsmuseer,
konsthantverks-framför alltform- ochi olika gradlokaler visar

skullesamlingar,har intressantaFlerautställningar. sommuseer
designaspekter.olikafördjupabeskriva ochutnyttjas forkunna att

tagitställen i landet harfå olikaNågra störreett ansvarmuseer
finnsdesigncenterverksamhetdenområde, likasåför detta gör som

Bångbro.iMalmö och deti öppnatmuseum somnya
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6 Statens anslag till berörda

museer

föregåendeJag har i kapitel berört ekonomin för några deav
i olika grad isig designområdet ochmuseer som engagerar som

har flera huvudmän. Här jag både övergripande ochger en mer
exakt bild hur de statliga anslagen till central- och andramer av

fördelas. Min utgångspunkt har i detta fall varit deävenmuseer
har beröringspunkter med form och design.museer som

Inom anslag till och utställningar finns det fyrastatens museer
ramanslag med stöd till bland inom eller i näraannat museer
anslutning till konsthantverk, formgivning och design. Dessa ram-
anslag Centrala Myndigheterär H1, Centralamuseer: museer:
Stiftelser H2, Bidrag till regionala H3, Bidrag tillsamtmuseer
vissa H4.museer

Totalt finns tio centralmuseer i myndighetsform, Arkitektur-
Moderna Museet, Naturhistoriska riksmuseet,museet, Statens

historiska Historiska och Kungliga Myntkabi-museetmuseer -
Sveriges Ekonomiskanettet Museum, Statens försvarshistoriska

Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Lin-museer -
köping, Statens konstmuseer -Nationalmuseum och Prins Eugens
Waldemarsudde, Statens för världskultur Etnografiskamuseer -

Östasiatiskai Göteborg, Folkens Museummuseet Museet isamt
Stockholm, Statens musiksamlingar Musikmuseet och Svenskt-
Visarkiv i Stockholm, Livrustkammaren/Skoklosters slott/Hall-
wylska Museet, Statens Sjöhistoriska Sjöhistoriskamuseer -

Vasamuseet i Stockholm Marinmuseet imuseet, Karlskrona.samt
Tre centralmuseer i stiftelsefonn tillkommer: Nordiska museet,

Skansen och Tekniska Museet i Stockholm.
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De regionala med statliga bidrag 27 och därtillmuseerna är
kommer tolv så kallade vissa i vilka till exempel ingårmuseer,
Röhsska i Göteborg, Textilmuseetmuseet i Borås, Dansmuseet i
Stockholm, Bildmuseet i Umeå och Arbetets Museum i Norr-
köping.

Jag kommer nedan enbart denämna har primärtmuseer som
intresse för denna utredning, jag tidigare påpekat kanmen som
designaspekter läggas på långt fler områden. detI avseendet har
samtliga de nämnda beröringspunkterav medovan museerna
designområdet.

6.1 Centrala Myndigheter H1museer:

Inom detta anslag finns myndigheter itre Stockholm, kansom
ha beröringspunkter med konsthantverk, formgivninganses och

design: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna Museet Arkitekturmuseet.samt Verksamheten styrs

instruktioner och regleringsbrev. Ingen delgenom anslaget ärav
särskilt riktad eller öronmärkt för form och design, och det fram-
går alltså inte några medel överhuvud ämnade for ellertaget ärom
hur mycket anslagen används till insatser inom det områ-av som
det.

l l Nationalmuseum.

Myndigheten Statens konstmuseer hade 1999 statligt anslag påett
136 348 000 kronor, i detta belopp ingår anslaget till National-

Prins Eugens Waldemarsudde ochmuseum, Moderna Museet.
Sedan den julil 1999 Nationalmuseumär med Prins Eugens Wal-
demarsudde och Moderna ÅrMuseet två olika myndigheter. 2000
kommer enligt budgetpropositionen Nationalmuseum tilldelasatt
61 775 000 kronor och Moderna Museet 86 218 000 kronor.

De medel Nationalmuseum tilldelas skall användas isom
enlighet med de statliga instruktionerna och regleringsbrevet. Det
ankommer på museiledningen bestämma hur mycketatt deav
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skall dispo-verksamhetenerhålls för den samlademedel somsom
Påkonsthantverkssamling.Nationalmuseums museetavneras

direkt kan hän-redovisadeutgifterfinns varken intäkter eller som
underdesignområdet, eftersom detföras till sorterar en annan

finnsdet varkensamlingar. Dåavdelning, Nationalmuseumsstörre
område, finnsdettamedel eller mål för insatser påspecificerade

det statligautvärderinggrund förinte heller någon tydligdet av
åtagandet.

formområdetNationalmuseuminstruktionerna tillI nämns
uppgifterskall fullgörai Nationalmuseumenbart §2: rörsom

företrädesvis från tidengrafik,teckning ochmåleri, skulptur,äldre
Mintill nutid.konsthantverk från äldre tidföre år 1900, samt

alltså inte.industridesignFormgivning ochkursivering. nämns
Övriga direktellerallmänt hållnainstruktioner antingenär avser

Även specifika målingakonstornrådet.för ärmuseets omansvar
formgivningsomrâdet,ochför design-, konsthantverkformulerade
regleringsbreven ochimålbeskrivningama och kravengrundar sig

därföroch kande kulturpolitiska målenregleringsbesluten på prö-
konst-Nationalmuseumsverksamhet bedrivs viddenmot somvas

hantverkssamling.
övergripandedetutredning blandför dennaIntressant är annat

och upplevelserförmedla kunskapmålet utveckla ochatt avom
samhällsutveck-perspektiv påoch därigenomkulturarvet ge

samhälls-perspektiv påvidgadeliksom måletlingen", att ge
debatt kringstimulera tillmänniskors villkorutveckling och samt

kring frågor bru-i synnerhetsamlingsornrådets betydelse, rörsom
Även vidareutveckla den pedago-måletket kulturarvet. attav

universitetskoladirekt kontakt medgiska verksamheten i samt
granskats i dettaområdeoch högskola väsentligt för detär som

delbetänkande.

Moderna6.1.2 Museet

huruvida Modernadiskuteradesbudgetpropositionen för 1999I
och design kundeformgivningför visa modernMuseets attansvar

anslaget till-nämndaförstärkas. detutvecklas och Förutom ovan
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delas i och med budgetår ochmuseet nästa under kommandede tre
åren framöver sammanlagt ll kronor500 000 för inköp konst. Iav
årets budget ingetnämns för visaansvaret modernattom upp
formgivning och design, till skillnad från året dessförinnan. San-
nolikt vill avvakta remissbehandlingenstaten förslagen i dennaav
utredning. I Moderna Museets instruktioner inte design-nämns
onuádet.

6.1.3 Arkitekturmuseet

Arkitektunnuseets statliga anslag uppgick 1999 till 26 607 000
kronor. Det finns inga statliga direktiv i instruktionerna attom en
specifik del verksamheten skall åt Där-designområdet.ägnasav

finns det generellt målemot formgivningett irör reglerings-som
brevet och i regleringsbeslutet i enlighet med Kulturpropositionen
1997/98: Arkitekturmuseet skall drivande i arbetet med attvara
genomföra intentionerna i det statliga handlingsprogrammet för
arkitektur, Åtgärder,formgivning och design. insatser och resultat
skall årligen."rapporteras

I det sammanhanget bör det betonas gränsdragningen mellanatt
arkitektur och design ibland flytande, eftersomär båda handlar om
gestaltning och designens föremål ingår i arkitekturens miljöer.
Men det finns alltså inga särskilda statliga medel är öron-som
märkta enkom för designområdet på Arkitekturmuseet.

Däremot innebär uppdraget leda arbetet medatt genomföraatt
särskild kampanj inför Arkitekturâret 2001, syfteen är attvars

lyfta fram storstädernas arkitektoniska kvaliteter och det offentliga
utfomming, visstrummets specielltett den sist nänmdaansvar -

uppgiften ñr fonnomrâdet. Av årets anslag skall 2 000 000 kro--
till detta uppdrag. Arkitekturmuseet lämnade i julinor i år ett

utkast till verksamheter i samband med kampanjen. En delredovis-
ning lämnades i november och årsredovisning arbetet inomen av
kampanjen skall lämnas den l år 2000.senast mars
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Stiftelser H2Centrala6.2 museer:

ochtvå Nordiska Tekniska Museet ärDe museetansvarsmuseema
bety-stiftelser. Båda dessa omfattande samlingarhar avmuseer

intedelse för fonngivningsområdet, något sådantäven ansvarom
utsträckningurskilja i vilkenfinns tydligt uttalat. Det går inte att

formgivning, verksam-anslagen används till design och eftersom
det åtminstoneandra huvudinriktningar. Trots kanheterna har

del dessa verksamhet räknas tillindirekt viss statensen av museets
formgivningsområdet.åtagande inom

Nordiska6.2.1 museet

kulturhisto-föremålen samladeNordiska fallI är ettmuseets ur
möbleradei formriskt perspektiv och blandpresenteras annat av

epoker. hareller delar miljöer från olika Statenbostadsrum som av
skallsin verksamhetNordiska ii dag inga krav på taatt museet

åtagande finns intetill formgivningsaspekter. Något sådanthänsyn
paragraf tolkasföljande kanheller i stadgar, ävenmuseets somom

och levan-Nordiska har till uppgift bevarasådant: attmuseetett
tiden efteri företrädesvisminnet liv och arbete Sverige,degöra av

formgivningbetraktar design ochår 1540. Däremot museet som
redovis-ekonomiskaintegrerad del i verksamheten. Museetsen

särskilda insatseruppdelad kan urskiljaning inte såär att man
ikronorinom design. erhöll Nordiska 86 738 0001999 museet

statligt anslag.

Tekniska6.2.2 Museet

Även värdefulla för designom-Tekniska samlingarMuseets är
teknik-fall föremålen samladerådet. TekniskaI Museets är ettur

bland harnäringslivsperspektiv. innebäroch Det annatatt museet
exempelindustridesignföremål, tillomfattande samlingar av som

uppgifttelefoner.bilar, kylskåp, radioapparater och Museets är
ingen-utvecklingen inombland enligt stadgarna belysaannat att
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jörskonsten och dess grundvetenskaper inom industrin. Inomsamt
detta ämnesområdet skall såväl bedriva och främjamuseet veten-
skaplig forskning och dokumentation undervisnings-utövasom
och upplysningsverksamhet. Staten har inte riktat något krav till
Tekniska Museet hänsyn till designområdet.att ta Museet integör
heller någon specifikation eventuella medel används tillav som
designområdet. Det statliga anslaget till Tekniska Museet uppgick
1999 till 38 498 000 kronor.

6.3 Bidrag till regionala UBmuseer

1999 erhöll regionala 102 271 000 kronor. Men det finns imuseer
dag ingen uppgift hur del denstor går tillom av summan som
form- och designområdet. Däremot har Statens kulturråd påbörjat

deöversyn regionala för få klarhet i huren attav museerna
omfattande tillgången på och hur intresset för bild-stort ochär

Översynenformkonstområdena. skall leda samlad bedömningen
verksamheter med inriktning på samtida bild- och fomikonstav

inom länsmuseer. Resultatet skall redovisas till regeringen år
2000.

finnsDet ingen uppgiftännu hur mycket de regionalaom av
statliga bidrag går till form- och designområdet.museernas som

Men bidragen till några enskilda regionala skulle till vissmuseer
del kunna betraktas stöd till form och design:ett Kalmarsom
Konstmuseums Arkiv för Svensk Formgivning Konstmuseet
erhöll sammanlagt 600 000 kronor via Kalmar länsmuseum,
Kulturen i Lund sammanlagt 5 400 000 kronor, dessa för-men
medlas delvis vidare till andra museer, Röhsska museet
l 500 000 kronor via anslag till Göteborgs vidaremuseer, se
nedan under H4, Smålands Sverigessamt glasmuseummuseum -
i Växjö sammanlagt 8002 000 kronor. eftersomMen anslagen
inte definieradeär närmare går det inte hur mycketatt ange som
går till fonn- och designområdet.

Röhsska utpräglat form-,ärmuseet design-ett och konsthant-
verksmuseum. Delvis gäller detsamma för Smålands museum -
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Därför kanglasmuseum, gäller glasområdet.Sveriges detnär man
form-statliga ochdelvis räkna anslagen till dessa museer som

eftersom detdesigninsatser. Röhsska har särställning, ärmuseet en
detta erhållerkommunalt och inte regionalt. Att trotsmuseet

regionalaanslag beror ingår i kretsenGöteborgsatt museer av
med övrigamed vissa uppdrag museiområdet, i likhetpåmuseer

regionala museer.
kul-disponeras StatensAnslaget till de regionala avmuseerna

tillanslaget öka tillgångenturråd. övergripande mål medEtt är att
landet.för samtida bild- formkonst i helaoch intresset och

H4Bidrag till vissa6.4 museer

erhåller Röhsskadet regionala museibidragetUtöver museet
för nationella nätverksansvaret för Sverigesanslag det museer

design konsthantverk. Målet med anslagetinom området och är att
inom design-åstadkomma bättre samordning mellan museeren

från med iAnslaget för uppdraget uppgår ochområdet i Sverige.
kom tilltill kronor. nationella nätverksansvaretår 1 000 000 Det

kronor åroch tilldelades ursprungligen 500 0001997, museet per
År ytterligare drygtför uppdraget. höjdes beloppet med1999

effekt.för skall uppnå önskad000 kronor nätverksarbetet500 att
främst tillsammans med berördaArbetet har hittills handlat attom

villfram nomenklatur, det sägata en gemen-museer en gemensam
begreppsanvändning och indelning vid dokumentation. Dettasam

inblickför lättare skall kunna ha i och arbetagörs att museerna
nationell nätverksbyggaremed varandras samlingar. Rollen som

behöver fortfarande utvecklas.

Statliga åtagandets effekter6.5

fall omfattningeni de flesta inte uttala sigDet går att sta-avom
hanteras vadinsatser och hur de kulturpolitiska målentens avser

design och formgivning museisidan. Vad beträffar depå museer
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med inriktningar formgivning,tangerar konsthantverk ochsom
design inryms designsatsningama i de övergripande anslagen.
Eñersom inte alltidstaten specificerar hur och till vad medel skall
disponeras inom visst anslag, detett svårtär bedöma insat-att
serna.

Som följd inte målen preciseradeatt är med avseendeen påav
designområdet, inte heller âterrapporteringen någon tydlig bildger

verksamhet inom området. Såväl omfattningenav museernas som
resultaten de statliga insatserna därförär svåra urskilja.av att
Därmed inte intesagt att statligtgör perspektivmuseerna en ur
väsentlig gärning inom design, formgivning och konsthantverk.

Men för det förstaten är närvarande omöjligt bedöma dessaatt
insatser. Det skulle säkerligen värdefullt för de berördaävenvara

med övergripande utvärdering för fåmuseerna en mer att ett per-
spektiv på och möjlighet reflektera denatt över verksam-egna
heten. Till denna fråga jag återkomma i redovisningenattavser av
mitt kommande arbete.



115123SOU 1999:
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designområdethantera

behöverförutsättningarnavilkapåaspekternågrahärJag somger
påfåskulle kunnadesignområdet störreför utrymmeuppfyllas att

ocksåangelägnabehov, ettnågra ärJag tar ursomuppmuseerna.
samordning, tillgäng-roller,tydligareperspektiv. Dessastatligt är:

kunskapsutveck-kompetensutbyte,dokumentation,enhetliglighet,
formgivning.ochdesigninomutbildningling,

rollerTydligare7.1

medSverige någrafinns itidigarejagSom nämnt annanenmuseer
härjagområdemed detberöringspunkterharinriktning sommen

konsthantverk:design ochformgivning,villdetdiskuterar, säga
Stock-Tekniska iMuseetochArkitekturmuseetModerna Museet,
Natio-inriktningarfleramedocksåfinnsholm. Det sommuseer

Kalmar Konstmuseum,Stockholm,iNordiskanalmuseum, museet
iglasmuseumSverigesSmålandsLund,Kulturen i museum -

GöteborgiRöhsska äri Borås.Textilmuseet museetVäxjö samt
täckerprofil ochrenodladharSverigeindet enda museet ensom

industridesign.tillkonsthantverkfrånområdethela
differentierad verksam-ochomfattandeharPå ensommuseer

Till vissprioritera.skallvadibland svårtdet avgörahet attär man
tillräckligtkärnområden intepådet berodel kan att museernas

orsakerAndraoch stadgar.instruktionerderasframgårentydigt av
verksamheten,präglarintressen attintendentersenskildaär att

fåttbesluttidigare ämnes-ellerslump engenomenmuseerna av
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inriktning finns kvar Ävenvid sidan kämomrâdet.som mellanav
med bred och mångfacetterad verksamhet finnsmuseer iblanden

oklara gränszoner.
Några har Smålands Sveriges glas-museer som museum -

och Textilmuseet in sittmuseum mutat ämnesområde ochvar
därmed renodlat sin profil, utifrån den regionens traditioneregna -glas respektive industritextil. Därmed har dessa påtagit sigmuseer

själwalt och blivitett de i landet utförligt hante-ansvar mestsom
de utvalda områdena.rar
I den promemoria Moderna Museet myndighet. Etten egen-

forum för modern fonn,nytt Kulturdepartementetsom presente-
rade i april 1998, föreslogs Moderna Museet ochatt Arkitektur-

skulle delamuseet för formgivningsomrâdetansvaret från och
med 1900-talet och i samband med detta därmedöverta samman-
hängande samlingar från Nationalmuseum.

I remissvaren kritiserades emellertid detta förslag fleraav
instanser, påpekade formgivningsomrâdetatt behöversom en egen
institution. Risken hävdade flertalär, remissinstanser,ett förstor

området inte får deatt och den uppmärksamhet detresurser som
förtjänar, det inordnas i andra sammanhang. I andra remissvarom
ansågs det omotiverat justsätta vidatt gräns förra sekelskiftet.en
Formgivningens historia längreär så, menadeän ochman,
området behöver kunna belysas med hjälp och omfattasav av
exempel från tidigare epoker.

Alla de nänmda erhåller, jag tidigare be-ovan museerna som
skrivit, antingen direkt eller indirekt eller mindre statligastoramer
anslag, det finns inte någon tydlig rollfördelning mellan dessamen

det gäller designområdet.närmuseer
De regionala har, tidigare bredare ochnämnts,museerna som

fler bevakningsomrâden skulle ha förutsättningar integreramen att
och/eller lyfta fram designaspekter. Staten har emellertid inte hit-
tills i sina instruktioner eller sina anslag uttryckt någragenom
sådana önskemål.

Är mångfalden och den otydliga rollfördelningenav museer
mellan dem problem statligtett perspektiv En mångfaldur av
verksamheter inget negativtär i sig. Det medvetenhetengör att om
designområdet kan utvecklas och spridas i landet.runt Menom
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mellanförsvårar samverkan derollfördelningenden otydliga orga-
alltid vad kan för-Omvärlden intenisationer berörs. vet mansom

kan vad ochintesig från respektive Manvänta vetpart. somvem
fackkunskaper. Detvända sig behöverskallvart om manman

museiområdet både behovochnaturligtvis utställnings-finns inom
så djup kunskapkanske integeneralister har bred mensom enav

sig i område ochmöjlighet fördjupafåttoch ettattpersoner som
roller kundeMed tydligarespecialkunskaper.därmed besitter

utsträck-varandra istödja och kompletteraverksamheterna större

ning.

Samordning7.2

insarn-samordnas bättreskulle kunnaNågot är museernassom
borde samlaibland oklarheterlingsarbete. råderDet vem somom

medauktioner kan konkurreravad. händerpå Det att museer
höja prisnivån.på så Detföremål ochvarandra sättom samma

mellan olikaöverlappningarfinns dubbleringar i samlingarna,
borde påmuseisamlingar egentligenoch annatettvarasommuseer

kundeproñlerade sin verksamhettydligareOmmuseum. museerna
för dubblera.komplettera varandra iställetde

samlar inomvill ingenkan glapp uppstå., detDessutom säga att
områden.flera samlar inom andraföremålsområde, medanvisstett

visst område kanoch dokumentationInsamlande görasett merav
komplet-vinnlägger sigde olikaheltäckande attparterna omom

orsakerna bakom SAMDOKvarandra. Det ärtera en av
initiativ tillsamordning, samtid och samarbete, är ett ensom

nutida föremål. SAMDOK-samordning insarnlingsarbetetav av
chef också ord-Nordiskasekretariatet förlagt till ärär museet, vars

meddet styrandeförande i SAMDOK-rådet organet represen--
kommunala ochför länsmuseet,centralatanter museermuseer,

finns fort-till detSvenska museiföreningen. SAMDOKMen trots
mellanbetydande samordningfarande behov museer.av

på kulturhisto-hittills varit fokuseratSAMDOK:s arbete har mest
olika aspekter.märmiskors liv Menria och på dokumenteraatt ur
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för designforskningenäven kan det här finnas intressantett mate-
rial delatt ta av.

Tydligare rollfördelning det gäller insamlingsarbetetnär mellan
de antingen har sitt huvudsakligamuseer bevakningsområdesom
inom eller designområdettangerar skulle kunna förstärka museer-

identitet och personalens kompetens.nas En tydligare rollfördel-
ning kan dessutom ekonomiska samordningsvinster.ge

Det nätverksansvar regeringen till Röhsskasom gav museet
1997 ledde till kontaktnätatt ett upprättades och rad frågoratt en

rör nomenklatur liksomsom arkivfrågoren gemensam började
diskuteras. Nätverkstanken fundamentalär modell i vår tid. Etten
nätverk bygger på jämbördiga deltagare, där och möj-var en ges
lighet i samspel medatt andra fördjupa just sitt område och sin
kompetens i detta fall inom design, formgivning och konsthant--
verk. Därför borde de olika deltagarna i nätverkett uppmuntras att
profilera och fördjupa sig. Samtliga deltagare i nätverk kan haett

utveckla någonatt aspekt och därmedansvar fylla behov ochett
förutgöra övriga nätverksaktörer.en resurs

finnsDet rad arkiv intressantaär och viktigaen i dettasom
sammanhang. Jag återkommer till arkivfrågoma i slutbetänkandet.
Men jag vill redan här betona det viktigtatt är arkivsituationenatt
för flera design-, forrngivnings- och konsthantverksområden säker-
ställs.

7.3 Tillgängligheten till samlingar och
föremål

finnsDet i dag inget enhetligt regelverk för lån museerna
sinsemellan och till andra utställningslokaler. Olika till-museer
lämpar olika principer för hur lång tid i förväg måstesom man
komma med sin förfrågan, hur länge kan få låna föremålenman
och för lånekostnadema. Inte heller det gällernär depo-museernas
sitioner på andra institutioner finns enhetliga reglergemensamma,
och för vilka kostnader skall debiteras. Dessa problem harsom
flera de museirepresentanter jag diskuterat medav tagit eñer-upp,
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de oklara villkoren ibland hindrar föremålvisa deattsom en man
förvägskulle vilja och det i andra fall kan isvårtatt attvara

beräkna kostnaderna.
hanteringen skiljer sig mellan olika kan bero påAtt museer

naturliga orsaker, rutiner utvecklats under lång tid och attattsom
de bygger på enskilda traditioner i övrigt. Dessutom ärmuseets

hantering föremålkraven på inte desamma allaav museer,
för alla slags föremål. ömtåliga ochheller En del kan ytterstvara

medan andra inte kräver varsamhet. alltsådyrbara, Det ärsamma
fråga. samtidigt försvåras samverkaningen enkel Men genom

bristen enhetliga rutiner för utlåning mellanpå mer museema.
institutionerunderlätta lån mellan olika krävsFör att att man

vad finns och det finns. Biblioteksverksarnheten harvet varsom
informationsteknologi,under de tio åren med hjälp försenaste av

katalogisering och samordnade söksystem genomgått utveck-en
ling, på omvälvande underlättat för bibliotekens besö-sättettsom
kare och användare. det omvärldens behov varitAtt är som

biblioteksfackligautgångspunkten, inte enbart interna aspekter,
har lett till helt andra möjligheter för forskare och studerande. I
detta avseende befinner sig museivärlden i flera fall på helten

och nivå.sämreannan
Möjligheterna till föremålslån skulle behövamellan museerna

förkoordineras bättre den skull avkall på säkerhetgörutan att man
och varsamhet. dessa uppfyllda ellerOm aspekter kan anses vara

inte det får förfrågan själv behöver föremålenom museum som en
till de utställningama, borde inga hinder finnas för utlåning.egna

Behov7.4 enhetlig dokumentationav

Dokumentationen föremål finns, till ochde kommerav som som
in bristfälligköps ibland alltför användar-är ettav museerna ur

perspektiv. finna enhetligt för dokumentation ochAtt ett system
där beaktar omvärldens också internationelltäven ettman ur-
perspektiv behov information akut problem.är ettav-
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Dokumentation design- och konsthantverksföremål måsteav
utformas på tillsätt exempel dokumentationett änannat konst-av
verk och bruksföremål. detNär gäller formgivning ochanonyma
design, kan ibland flera upphovsman finnas, vilket ställer andra
kategoriseringskrav på de dokumentationsmallar används.som
Dessutom material ochär tekniker väsentliga det gäller konst-när
hantverk, formgivning och industridesign. Jag har tidigare nänmt,

Röhsska följdatt nätverksansvaretmuseet tagit initiativsom en av
till arbeta fram enhetligatt och entydig nomenklatur kringen
materialområden keramik och glas. Fler materialområdensom
skall behandlas. Att är vadöverens vad för-är ärman om som en
utsättning för kunna åstadkomma enhetligatt dokumentation,en
vilket i sin förutsättning förtur är enkelt kunnaatt utnyttja deen
olika samlingarna samladsom en resurs.

7.5 Kompetensutbyte
Museema har inte alltid tillgång till den kompetens behövssom
för förväntningarnaatt möta hos besökarna på rik och varieraden
utställningsverksamhet, vilket i sig kräver ekonomiska resurser
och kunskaper hos personalen. råderDet också brist på kunnigaen
teoretiker inom designområdet i Sverige. En tydligare rollfördel-
ning och bättre samordning mellan skulle kunnaen museerna
avhjälpa del dessa problem. Enskilda skulleen av ävenmuseer

bättre samverkan med utanförgagnas museisektom.av parteren
Ökat kompetensutbyte alltså viktigtär både för ochmuseerna
andra för stimuleraparter lärandesamt att utvecklingsamt av
enskilda och designinstitutioner.museer

I de diskussioner jag haft med har många uttryckt ettmuseerna,
behov direkta samarbeten för minska det revirtänkandeav attmer

existerar inom museivärlden, liksom andra institutioner.som
Det finns i dag ingen rörlighetstörre mellan och fåmuseerna
tillfällen för fast anställda museiintendenter periodvis arbeta påatt
andra museer.
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upprätthållapersonalen tillanvänds den fast anställdaOfta att
lösaförspeciella projekt ellerbasverksamhet. Inför attmuseets

personal,tillfälligt anställdinte sällanspecifika behov engageras
åför verksamheten,vitaliserandesidan kanvilket å menvaraena

få tillförsta blir det svårtdetandra sidan utarmande. Förden att
inhyrdhos tillfälligtkompetensutvecklinglångsiktigstånd perso-

ekonomisktsocialt ochinnebär systemetdet andranal. För en
tredje gårprojektanställda. detde Förför mångatillvarootrygg av
denkompetensutveckling,älva miste när egnaom egenmuseerna
anställdatillfälligtbasverksamhet, medansig åtpersonalen ägnar
ochnydanandeframåtsyftande,bygga deforanvänds att mer

projekten.kompetensutvecklande
vi varitpositivt deuppfattatsinitiativstatligtEtt museeravsom

startade hös-Sesam-projektet,så kallademed deti kontakt är som
arkivstatliga ochinnebaroch samt ett1995 attten museersom

tillfal-utökade,möjlighet tillkulturinstitutionerantal andra gavs
Bak-sina samlingar.registreringvård ochinomliga insatser av

Minne ochmuseiutredningenfrämsttill satsningengrunden var
registre-ocheftersatta vård-där det1994:51,bildning SOU

betonades.ringsbehovet på museerna
pågicktill projektet,miljoner kronorTotalt 235 avsattes som
förut-skapa bättreSyftet med Sesamtill 1998.från 1995 attvar

ökaochbevarande kulturarvetlångsiktigtförsättningar attett av
digitalisering.blandsamlingarna,tillgängligheten till annat genom

foranställdes inomhand ungdomari förstaDet ramensomvar
fysiskasamlingamasprojektet visadeUtvärderingenSesam. attav

ledde tillprojektetförbättratstillstånd tillgänglighetoch attsamt
de utbildningarblandkompetensuppbyggnad, annat somgenomen
projektet tillbidrogSesam-anställda.erbjudits Dessutom att ett

museivärldeninblickfickakademikerflertal arbetslösa enyngre
till.gårpåhur arbetetkunskaperoch ovärderliga ett museumom

betydandedet konstaterasavslutats kanprojektetEfter attatt ennu
bordedetochregistrering byggtsvård ochinomkompetens attupp

fort-användning i dettillkomkompetensenangeläget denattvara
arbetet påsatta museerna.
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7.6 Behov ktmskapsutvecklingav

Forskning kring designområdet behöver bättre möjligheter tillges
utveckling. Forskning bedrivs på högskolor, forskningenmen
kring design, formgivning och konsthantverk ñrsumbar.är Detta

de uppgifterär traditionellt ingår i uppdrag.en av som museernas
Eftersom naturliga orsaker prioriterar den utåtriktade,museerna av
publika utställningsverksamheten, i till forskningmotsatssom ger
intäkter, innebär det de få design- och konsthantverkshistorikeratt

finns inom den svenska museivärlden endast marginelltsom
kunnat sig åt fördjupadeägna studier. Konsthantverkets,
formgivningens och industridesignens historia, liksom den samtida
designen skulle behöva dokumenteras, analyseras och forskas om.

Forskning och kunskapsutveckling inom designhistoria och-då den samtida Ämnetäven alltså eftersattaär i Sverige.avses -
designhistoria central betydelseär för inom området,av museerna

också för design- och konsthantverksutbildningama.men
De arbetar med designhistoria och designteori,personer påsom

institutioner, högskolor och relativt fåär och dessutommuseer,
spridda på rad olika arbetsplatser. Den splittrade situationenen
försvårar utvecklingen området, eftersom sällan får möjlig-av man
het arbeta tillsammans. Både inriktning,att kunskaper och kompe-

de behov ochtens uppgifterstyrs den arbetsplatserav som egna
har, något bidrar till ytterligare splittring.som

För från andra områden detparter ocksåär svårt att veta vart
ska vända sig behöver hjälp, stöd och tillgång tillman om man

kunskap. Eftersom både teorierna kring och den historiska kun-
skapen konsthantverk respektive formgivning och design dess-om

disciplinerutom är jämfört med till exempel företagseko-unga
nomi, teknik, socialvetenskaper, konst- och arkitekturhistoria
skulle det behövas samlad och kraftfull insats. Liknandeen mer
iakttagelser i Högskoleverketsgörs utvärdering designhögsko-av
loma i Sverige.
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Utbildning inom design7.7 och
formgivning

Designutbildningama ligger utanför vårt uppdrag. heller ingårInte
det utreda den undervisning sker vid våra universitet. Föratt som

kunna skapa intressanta utställningar tilldock tillgångäratt per-
sonal kunnig inom designområdet säkraväsentlig. Förär attsom
den tillgången krävs den högre utbildningen kan bidra medatt en
relevant undervisning inom form och design.

designens utvecklingDet i vilket internationellt brukarämne
ingå konstvetenskap. På de svenska konstvetenskapliga institu-är
tionerna under lopphar också årens antal och fåtalett uppsatser ett
doktorsavhandlingar skrivits med inom formgivning ochteman
design. konstvetenskapligaTill de institutionerna söker sig
designhistoriskt intresserade studenter. eftersom dessa insti-Men
tutioner förutom traditionell konsthistoria byggt inrikt-andraupp
ningar arkitekturhistoria i fallet med universitetStockholmssom-

har de konstvetenskapliga institutionerna inte för närvarande de-
lärarkrafter undervisningsresurseroch behövs för tillfreds-attsom
ställa dessa studenters behov fackkunskap och handledare.av

Ingen de konstvetenskapliga institutionerna i Sverige kanav
alltså dagi erbjuda undervisning med inriktning design-moten
historia. Samtidigt ökar efterfrågan sådana föreläsningar, frånpå
de designutbildningar redan existerar och fram iväxersom som nu
landet. designhögskolomaPå ingår teori och historia, i för-men
sumbar jämförtomfattning med motsvarande utbildningar i till
exempel övriga nordiska länder, i England, Tyskland och USA.

Om inte universitetsvärlden har kapacitet fylla behovet finnsatt
andra tillgå.modeller På institutioner till exempel VAatt som
Museum och Royal College of i London, liksom på Bard Gra-Art
duate iCenter New York har det betydelsefulltansett attman
kombinera museiverksarnhet med utbildningsverksamhet. På

finns planer på samarbete mellan Röhsskasätt ett museet,samma
Högskolan för design konsthantverk,och HDK, och Konstveten-
skapliga institutionen i Göteborg. Forskarstuderande skall knytas
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Äventill i andra svenska universitetsstädermuseet. borde kon-
takten mellan högskolorna och stärkas.museerna

Design är börjar etablerasmanagement ämneett på före-som
tagsekonomiska institutioner, på nationalekonomiutbildningar

på den designutbildningensamt på Kalmar högskola. Situatio-nya
för designteori bättre förär designhistoriaän inom universi-nen

tetsvärlden. Designteori har forskningstradition sträckeren som
sig trettiotal år bakåt i tiden.ett Men det främst underär årsenare

detta vuxit, i taktämne med ökande intresse för hur olikaettsom
former strukturer och skapas. Därför återfinnssystem design-av
teori inom områden till exempel arkitektur, teknikutveckling,som
organisation och sociologi. Det kan tyckas vitt skilda ärnnes-vara
inriktningar. Men samtidigt drar de lärdom varandras iakttagel-av

eñersom de har påtagliga likheter i problemställningar. Deser,
arbetar med dessa områden förenas sitt intresse försom genom

förändringar människans grundläggande betingelser. Trotsav att
designteori relativtär akademisk inriktning, har den i vissen ung
mening kommit längre eller i varje fall utvecklats i större-
omfattning och under längre tid designhistoria.än-

I de musei- och utställningssannnanhang aktuella iärsom
denna utredning kan jag designteori främst har behovatt ettse av

bättre kanal for sina resultat, det vill högskolans tredjesägaen
uppdrag. detMen behövs också bättre möjligheter till möten, sam-
verkan och lärande med inte minstgemensamt användarna och all-

Ävenmänheten. i detta avseende skulle musei- och utställ-en
ningsverksarnhet kunna spela tydligare roll.en

Utredningen kommer här inte beröra designutbild-närmare
ningarna eftersom dessa har högskoleverket.utretts jagMenav

det viktigtär uppmärksammaatt behovetatt fördjupadanser av en
kompetens, till exempel kan utnyttjas i musei- och utställ-som
ningssammanhang. Högskoleverket har i sin design-rapport om
utbildningarna påpekat behovet fler teoretiska inslag.av

Jag kan också konstatera det i Stockholm finnsatt raden
designutbildningar, både på grund- och högskolenivå, skullesom
behöva ha tillgång till designhistorisk och -teoretisk ochen arena -då inte enbart Beckmans Skola, Carl Malmstens Skola,avses
Forsbergs Skola, Handarbetets Vänners skola, Konstfack, Nyckel-



125designområdethanteraförutsättningarMuseemas1999:123SOU att

universitets-deflera ocksåRMI-Berghs, medviksskolan, utan
institutionen/Marknads-Företagsekonomiskautbildningar liktsom

HandelshögskolanTekniska Högskolan ochKungligaakademien,
sina utbildningsprogram.design iintegrerat

tör-skallpublika institutioneroch andradeFör sommuseer
utställningarformkonsthantverksornrådet idesign- ochmedla av

finnsdetdet viktigtutställningamaaktiviteter kringoch är att
jag häranlita. Därför måsteochanställakompetenta attpersoner

och forskningsbehovet.utbildnings-det eftersattapoängtera
intehanterardelbetänkandelämnar i dettajagförslagDe som

ambitionhär. Minjagfomyelsebehov äralla de resonerat omsom
mellansamverkanåstadkomma bättrealltframför attatt museer

formgivningsområdet.ochdesign-det gällernär
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och designformförmötesplats

formarenaochdesign-Behov8.1 av en

betänkande,i dettabeskriva detjag valtDesignområdet, så attsom
grafisk design,inredning,konsthantverk,fält:vittomfattar ett

inomformgivningtjänstedesigiweb-designindustridesign, samt
med områ-beröringspunkterharmöbler, Dettextil,keramik, etc.

utställningsvärlden.musei- ochetablerade inomredanden ärsom
stöddade statligttill flerakopplingarexempel finnsTill cent-av

Arkitektur-Moderna Museet,Stockholm:finns iralmuseer som
dessaNordiska IngetTekniska Museet museet.samtmuseet, av

designform ochtidigarejagemellertid,har nämnt,sommuseer
heller statliga anslaghardemkämområde och ingensitt avsom

designinriktning.specifikt föreller bidrag en
Även formgivning ochkonsthantverk,medett museerpar

iRöhsskastatliga stöd.erhållerinriktningdesign museetsom
kommunenharfår statliga anslag,Göteborg att museettrots som

instruktioner.statliganågradärför inteochhuvudman styrs av
Stockholm, konst-iNationalmuseumockså tillAnslag varsges

följatill uppgiftinstruktioner harsinahantverkssamling enligt att
ansvarigadeuppdragutveckling. Detkonsthantverkets är ett som

Natio-designområdet.omfatta helatillvidgatför avdelningen att
hit-på harperspektivkonsthantverkssamlingsnalmuseums ämnet

föremålenshar varitstilhistoriskt.varit Detframför allttills este-
fram ietc, lyftsuttryck,fonn,kvaliteter färg,tiska texturer, som

iavdelningen ingårnaturlig följdvilketutställningar-na, attär aven
konstmuseum.ett
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Det finns alltså i Sverige konstindustrimuseumett samt en
museiavdelning, vilkas syñe visaär olikaatt uttryck, form- och
materialegenskaper hos tingen radsamt en tangerarmuseer som
designområdet. Däremot finns det inget har tillmuseum som upp-
gift visualisera allt detatt bidrar till något fått elleratt får sinsom
utformning vilken roll dettasamt något sedan haft eller har i sam-
hället. För kunnaatt aspekter och skildra formge ochnya
design på kontextuelltett måste designområdetsätt behandlas ur

bredare perspektivett vadän de befintligagörssom museerna.Ämnet alltför mångfacetteratär för omfattasatt endaett synsätt.av
Det finns några få andra institutioner än jag tänkermuseer -framför allt Svensk Form och dess lokalavdelningar som-främjar designområdet. Dessa har emellertid delvis en arman

inriktning den jag härän diskuterar, utveckla,är fördjupaattsom
och bredda kunskaperna och språket och historiskom ge en
bakgrund till samtida formgivning, design och konsthantverk, samt

föra kritisk debattatt dessa ärrmen.en om
För åstadkommaatt dialog behövs fler mötesplatser, form-en

kan förverkliga detta.arenor, Den traditionelltsom museala upp-
giften omfatta hela tidrymdenatt historia-nutid-framtid behövs för

bidra till insikteratt och reflektioner. Med hjälp historien kan viav
bättre förstå varför utvecklingen blivit den den blivit och fåatt
lärdomar hur kan förhålla sig inför framtiden.om Detman ärnya
alltid i förhållande tillnytt något och det detannat detär görsom

intressant.nya
En mötesplats är ordet beskriver plats därsom möts,en man

träffar med andra. Behovetsamman mötesplatser där fördju-av
pande samtal design kan föras särskiltärom stort, avseende samtal
utifrån teoretiskt och historisktett perspektiv. En sådan diskussion

viktigär förutsättning för dennaen sektoratt i samhället skall
kunna utvecklas, integreras och uppfylla de ambitioner statensom
uttryckt i sitt handlingsprogram för arkitektur, formgivning och
design. Det behövs alltså ochmötes- utställningsplatser för form,
design och konsthantverk. Enkätsvaren från designutbildningama,
designorganisationema och företagen uttrycker detsamma. Låt mig
här reflektera kring några synpunkter detta ämne.om
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idelsvi skickatenkäteri påhar dels deFlera ut,svarenmuseer
ellerintegreravilligasigjag fört med demsamtalde attsagt vara

verksamhet.till sin övrigadesignområdetknyta
ochexponerings-villUtbildningsinstitutionema gärna se en

för studenterna,åskådningsplatsfungerakanmötesarena, somsom
for föradelsdiscipliner,mellanbidra till kontakterdels för attatt
samhället.itydligarestarkare ochdesignområdetochut exponera

Stock-isjälvständigt fomimuseumefterfrågarenkätsvarFlera ett
därbör förläggasmötesplatser använ-åsiktholm. En är attannan

konferenser.ochtilli anknytningochfinns mässordarna gärna
design-ochsågår längreenkätsvarfinns än attDet ansersom

högskolestädemaochuniversitets-tillbör koncentrerasmuseer
villfinns deUmeå. VidareMalmö ochGöteborg,Stockholm, som

konsthant-från slöjd,bredden,helamötesplats som rymmerse en
till design.verk, form

verksamhetdesignmuseemasframhållsnäringslivshållFrån att
medvetenhetfor skapaplattformarutnyttjasbör kunna att omsom

hävdarYrkesorganisationerbetydelse.designfrågomas att staten
tillsigaktiv och vändermuseiverksamhetbör ärsatsa somen

likaochallmänhetsamlingspunkt därbredare publik, ungaenen
designer kanyrkesutövandegamlaväl mötas.som

mötesplatsensframhållerorganisationernadesignfrämjandeDe
kunnaför bättreoch utbildandefostranderoll även attmensom

virtuellt.designområdetexponera

medvetenhetenöka8.2 Att om

betydelsedesignområdets

Sverige1800-talet igenombrott i slutetIndustrialismens varav
med i dag.varuutbud vi leverofantligabörjan på det

iindustriprodukter stadigtvärdena iimmaterielladag ökar deI
utformning ochmateriella. Produktemastill de använ-förhållande

konsumenternasutslagsgivande i konkurrensendarvänlighet är om
självklart detsåtekniskttingen fungerarAtt attrentgunst. anses
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inte räcker för dra till sigargument märmiskorsattsom uppmärk-
samhet.

Man kan också på begreppet immateriell designse ur en arman
aspekt. Designemas arbete inbegriper dessutom gestaltaatt nya
strukturer, ochsystem, tjänster. Men alla dessa formerprocesser
för lösa behov har ocksåatt materiella ingredienser tredimen-som
sionella ting, verktyg och tvådimensionella grafiska design-

Ävenelement. framöver kommer mänskligheten beroendevara av
redskap och föremål, fysisk verklighet och visuelltav en av en
synlig kommunikation, ökande deltrots designarbetetatt ien av
dag inom informationsteknologin och tjänstesektom åtägnas så
kallad immateriell design.

Det talas ofta paradigmskifte ochett den så kalladeom attom
elektroniska revolutionen skulle leda till allt fler immateriella
designlösningar. Trots det verkar inte produkterna i världen bli
färre, Det behövstvärtom. dialog kring tingen,snarare dis-en en
kussion behov, funktion, roller och betydelser.om

De överväganden, tillkomstprocesser och gestaltningsaltemativ
resulterar i designade ting ochsom oåtkomligaär försystem de

flesta märmiskor. Som allmänhet har i regel små möjligheterman
få inblick i dennaatt värld, skaffa sig kunskaperen varför detom

detär och blirär det blir, och hursom sinasom man genom egna
val föremål och tjänster kan påverka utvecklingen.av Om fler fick
insyn i hur tingen kommer till, vilka överväganden och beslut som
producenter, uppfinnare, konstruktörer och designer gjort eller
tvingats skulle det ledagöra till djupare insikter kundesom gagna
hela samhället.

Även kreativ då rad faktorerom skallen process en-
sammansmältas till helhet inte alltid låter sig beskrivas i 0rden -

delvis hör till detutan så kallade kunskapsområdet,tysta kan det
for formgivare efteråt viktigt verbalten analyseraatt resulta-vara

På så kantet. han ellersätt hon bättre tillgodogöra sig sina
erfarenheter och få bredare formregisterett laborera med.att Ju

erfarenhet har, desto djupare och rikaremer blir den intuitivaman
förmågan.

De yrkesverksamma inom designvärlden behöver utveckla
språket kring design. Eñersom design och formgivning till viss del
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formgivaredesigner ochskapande inteintuitiv, görär process,en
ochtillpåverkade ellerför sig på vilket dealltid klart sätt är av

ellertrender samtidentidigare gestaltning och ipräglademed avav
framtiden.idéer om

kunskaperförmedlaUtställningsforrnen etablerat sättär attett
synliggöra olika fenomenlyfta fram ochoch insikter. Genom att

blir möjliga diskutera.design och formgivning, deinom att

förbredda intresset8.3 För att

designområdet

miljönfordon och den formadeting, redskap,Utfommingen av
dessutomeller svårare. Omlivet enklareantingenkan göra man

viEftersomuppenbart.funktionshinder blir dettahar ännu mer
alla katego-finns förutsättningar förerfarenhet design,alla har av

iockså dedelta i diskussionen,rier människor att grupper sam-av
demokratiska och poli-tillgång till deinte harhället annarssom

form-demokratiseratill exempel bam.tiska kanalerna, För att
ochkonsthantverkets, formgivningensoch underlättaområdet

livligare och bredareutvecklingsmöjligheter behövsdesignens en
betydelse.medvetenhet områdetsinsikt ochdebatt för ökad om

livet igenom,utvecklarMedvetenhet något attär genomman
reflekteraromvärlden. aldrigfundera Omobservera och över man
heller sinskärper intedetvarför något gör,över ut mansomser

både i formfysiska omgivningen,bedömningsförmåga. Den av
utomordentliga under-rumsliga sammanhang,föremål och är

visningsmaterial dessutom gratis.-
Fantasi Design,nordiska projektetnyligen startadeDet som

förlovvärd insatsinitierats Kalmar Konstmuseum, attär enav
enskildakan mångamedvetenhet.väcka ökad Detsamma sägas om

hurgrundskolan självainitiativ låta eleverna ibildlärares prövaatt
utveckla sinsitttill.designprocess går Genom öga,tränaatten

f°ar lättareargumentationsfömiâgauppfattnings- och göraattman
det inteochnågot väl utformatval, uppskatta närärnär protestera

det.är
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8.4 För visa designatt att är en

kulturfråga
Det finns bland kulturkretsar i Sverige föreställning atten om
design något ytligt, någotär klistras på och egentligen inte harsom
med innehållet Detta troligengöra.att orsakär till design-atten
området hittills försummats eller givits så lite inomutrymme

och kulturliv.museer
Det finns också inom den traditionella kulturvärlden åsikt atten

utställningar och artiklar samtida designprodukter slagsärom en
förtäckt reklamverksamhet. Men det naturligtvisär frågaen om
hur presentationema hur analyserande,görs, kritiska och diskute-
rande de

En välvillig recension konstutställning den sälj-är ävenav en
främjande och både konstnär och gallerist ekonomiskt, lik-gynnar

positiv artikel bok bidrar till ökad försäljningsom en om en av
denna bok. finnsDet alltså ekonomiska aspekter på all kultur och
behov intäkter för något skall kunna fortleva.att Jag detav ser

fråga ting skall betraktas något ytligtsnarare ochsom en om som
ointressant eller något påverkar och berör vårt samhällesom som
på djupet. Design borde självklart kunna beskrivas och analyseras
på andra kulturområden.sättsamma som

Precis begåvad författare kan få leva,som en text atten en
musiker kan skapa intressant musik, konstnär kan åstadkommaen
konstverk kommenterar vår tillvaro på mentaltsom ett engage-
rande och existensiellt kan begåvadsätt, formgivare, designeren
eller konsthantverkare åstadkomma ting berör både intel-som oss
lektuellt och emotionellt, ting blir symboler för kultur.som en
Redskap, verktyg och bruksföremål, främsta uppgift är attvars
fungera i arbete och vardagsliv, kan de väl utformadeär göraom
arbetet och livet njutbara. Design kan alltså både någotmer säga
fundamentalt kultur och befrämja livskvaliteten. Denom en som
hävdar design endast påhäng,att är glasyr ochett något yttersten
ytligt har helt enkelt inte tänkt färdigt.
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företag exponeringKultur, och8.5

kultur har under år fått genomslagOrdet också inomettsenare
traditionellt inte förknippasverksamheter brukar dettamedsom

varuproduktion och andra företagsverksam-område, till exempel
Behovet kulturkompetens inom näringslivetheter. har alltav mer

under år. Näringslivet har sedan längeuppmärksammats ettsenare
vill deintresse för företagskultur, det värderingar skaparsäga som

medarbetare och kundersammanhållning mellan attraherar och
kan vi tilltagandeandra intressenter. Men intresseäven ettsenu

formområdet sig, dit bland och design brukar räknas.för i annat
lika hög grad kultur- näringspolitiskDesign iär en som en
i land, hur märmiskor lever, arbetar, förhållerfråga. Kulturen ett

till sin miljö, hur de uppfattarsig till varandra och tillvaron,samt
den föreställningsvärld också präglar kontakterna medskapar som

omvärlden. omvärlden de kulturyttringar ochHur emottar varor
omvärldenproduceras i land, beror på hur kan uppfatta ochettsom

företeelsema så deomvandla tingen och de beho-att passar egna
sig handlar längtan efter exotism eller efterdetven, vare om en

naturligt.något vardagligt, hemvant och
förklaringartingens "språk får till både sinGenom man egen

öppningar tilloch andras kultur. Tingen värderingar ochger
ovärderligt, villlivsmönster, något kan kommu-som vara om man
omvärlden.nicera idéer och/eller handla med

den bakgrunden märkligt hur lite vi funderarMot detär över
tingens, det vill designens förmåga till kommunikation. 1996säga,
bjöd Louisiana of Modern i Danmark in flertalMuseum Art ett
europeiska forrnteoretiker och designer, vilka i utställningen
Design europeisk designoch identitet, aspekter på fick visuali-

sitt lands identitet den design i lan-gjordesegetsera genom som
helt enkelt visa det stolt och sigdet; kändeöverman varupp

med. blev utställning tankar och förkla-hemma Det en som gav
på sådant svårt förstå.ringar är attsom annars
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8.6 visaAtt estetikens betydelse för det
offentliga

Estetik betyder sinnestömimmelse, sinneserfarenhet och sinnes-
kunskap. Hur vi uppfattar vår omvärld och tingen beror på hur de
kommunicerar med vi attraheras dem, de väckeross, om av om
vårt intresse eller vi kärmer likgiltighet, ointresse eller till ochom
med avsmak upplevelser har med våra sinnen göra.attsom-
Design och formgivning handlar, förutom åstadkomma fun-attom
gerande redskap, i hög grad tillfredsställa och stimuleraattom
sinnena.

Att design angelägenär samhällsfråga visar blanden annat
estetikens betydelse för märmiskors förmåga till sig tek-att ta ny
nologi. Informationsteknologins utveckling har dörren tillöppnat

allt snabbare växande designområdeett kräver kunskapersom om
människans uppfattnings- och föreställningsfönnåga. Ny teknik
visar sig precis tidigare i mänsklighetens historia behövasom
kopplas till estetik för bli accepterad och hanterbar.att

Regeringens handlingsprogram för arkitektur, formgivning och
design innebär kvalitetsfrågor liksom skönhetsaspekteratt blir
centrala på helt tidigare.ett sätt Estetiskaannat än krav har skrivits

i lagar berör vår formade miljö. Men bred ochsom utan en
diskussionöppen vad kvalitet och kan innebäraär och hurom

olikartat kan på skönhetsbegreppet, kommer inte dessa frå-man se
få den förankring behövs iatt vårt samhälle.gor som

En rad statliga verk Banverket, Fortifikationsverket, Luft--
fartsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Statens Fastig-
hetsverk, Statens Järnvägar och Vägverket kvali-upprättar nu-

för hur arkitektoniskatetsprogram och gestaltningsmässiga kvali-
kan främjas.teter De konkreta förslag blir följdsom en av pro-

bara någraär exempel på bordeämnengrammen presenterassom
och föras till allmänheten. Att diskussionenut göra design bre-om
dare, väcka insikten hur våra livatt påverkas, till och medom styrs

hur vår omvärld utformadär grundläggandeär frågaav en om
demokrati.
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HandlingsprogramFramtidsformerpropositionregeringensI -
skall före-design stårarkitektur, formgivning statenatt vara

och kvalitetsaspekter.hantera skönhets-bildlig det gällernär att
hanteras mittkunna idetta åtagande skulleåterkommer till hurJag

slutbetänkande.
innebärförväntningar, någotväckerHandlingsprogrammet som

trovärdig måste självfrån sida. För attstatensett manvaraansvar
istatligtföreslår.till det Attleva ett engagemangmanupp

ochform och designvitaliseringleda tilldesignområdet kan aven
presidentenfranskeuppmärksamhet visade deninternationelltill

rad designer.engageradeMitterand, hanFrançois när en unga
framgångsrika inter-därefter blivithardessa formgivareFlera av

kända exemplet.kanske detPhilippe Starcknationellt. är mest
lyft fram designBlairpremiärminister TonyEnglandsLikaså har

progressivtStorbritanniensyftet skapa bildenmed ettsomavav
designområdet kraft ochland. har givitframtidsinriktat Detta

respekt i omvärldens ögon.

roll förväxandeVisa designens8.7 Att

näringslivet

l870-talet. ochallvar under Ibörjade industrialiseras påSverige
kring sekel-elektrifieradesmekaniserades ochmed industrinatt

professionalise-hävdaoch skulle kunnaskiftet, förändrades man-
Ämnen detindustriell organisation,rades verksamheten. som-

arbetarskydd ochbandet, industripsykologilöpande ävenmen
redan skett i USA.arbetshygien tillämpas, någotbörjade som

skullesammanhang konstenIntressantare i detta ävenär att
från Tyskland, därIdéerna komintegreras i produktionen.

medsammanföra konstförDeutscher Werkbund grundats 1907 att
Industriförbun-svenskapräglade detindustri. Samma tankar även

förebilden tyska AEG,det bildades 1910. Dendet, när stora var
förBehrensoch arkitekten Peteranställt konstnären1907 attsom

allt från logo-hela gestaltning,för företagetsskullehan ta ansvar
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de elektriskt drivnatypen, konsumentproduktema, katalogerna,
förpackningarna till industribyggnadema.

De storföretag fram kringväxte sekelskiftet i Sverigenya som
markerade tidigt sitt intresse för integrera estetisk sakkunskap.att
Intresset ömsesidigt, också konstnärerna och arkitekterna sågvar
industrin medel förnya och förverkligaett estetiskaatt idéer.som

tingenAtt skulle fylla konkreta behov och nyttiga liksomvara var,
kraven på Standardisering och effektivisering, utgångspunkten för

vetenskapligt förhållningssätt,ett något då attraherademer som
konstnärer och arkitekter.

Den förmedlande länken mellan industrin och konstnärerna
blev i Sverige Svenska Slöjdföreningen. Från fördes1913 diskus-
sioner mellan Industriförbundet och föreningen. Både Hermann
Muthesius, grundat Deutscher Werkbund, och Peter Behrenssom
bjöds in till Sverige för föreläsa, den försmämndeatt redan 1911,
den sistnämnde 1914. Samma höst bildade föreningen förmed-en
lingsbyrå för knyta kontakter mellanatt konstnärer och industri.
Industriförbundets i föreningen blev August Nackmansson,man

den nöd och ekonomiskatrots kris rådde i Sverigesom ävensom
under första världskriget, lyckades få ihop det kapital krävdessom
för finansiera denatt Hemutställningenstora 1917 på Liljevachs
Konsthall, 1916.öppnat Tio storindustrier skänkte likasom
mycket Intressant i det sammanhanget det inte primärtärvar. att

dessa industrier direkt kunde dra den socialavar nyttasom av
ambition och konstnärliga omdaning möbler, bohagsvaror,av
utveckling eldstäder för arbetarklassen utställ-av nya som var
ningens målsättning.

Det svenska storföretag blev parallell till tyska AEG ärsom en
ASEA. börjanI 1900-talet anställde ASEA arkitekten Erikav
Hahr, kom fylla liknande roll iatt Västerås densom Peteren som
Behrens hade i Berlin, Erik Hahräven främst fick stå för denom
arkitektoniska nydaningen. Sverige blevI det framför allt bohags-
industrin, porslinsfabrikerna och glasbruken insåg viktensom av
konstnärlighet i de produkter tillverkades.som

Genombrottet för det vi i dag kallar industridesign komsom
några decennier Arkitekten Sigurd Lewerentz startade tillsenare.
exempel fabrik, där beslag, fönstervred, dörrhandtag och kläd-en
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bestickprodu-Metallindustrin, kastrull- ochhyllor tillverkades.
få framför indust-kontakter med silversmedemaknöt attcentema

Bilindustriema, Saabtillverkade produkter. medriellt som en
ritkontor medElectrolux tidigt inrättapionjär, kom liksom att
spistillverkaredesigner. Kockums, och andraanställda Husqvarna

plastindustrier bör-formgivare för få hjälp.vände till Närsig att
också dessafram efter världskriget anlitadeandrajade växa

industridesigner.
ochoch Electrolux byggde på 1950-Atlas Copco, ASEAAGA,

vid sidan de1960-talet designkontor, vilkai början avupp egnaav
professio-då farms bidrog till ökaddesignkonsultkontorfå ensom

på Atlasergonomiutvecklades kunskapernalism. På så sätt om
attraktions-engineeringhuman på ASEA,Copco, om varomasom

behovfrån människansElectrolux. Designen skulle utgåvärde hos
fysiska förmåga.och

Mekanförbundetindustriföretagen ochockså deDet storavar
idesign på Konstfackskolaninitiativ till införa kurser itog attsom

för indust-med nödvändigaslutet 1950-talet, ämnen attsomav var
industridesigner denfå tillgång till de professionellarin skulle som

bearbetnings-,Material, materialegenskaper, forrnnings-,behövde:
statistik,ritningsregler, perspektivlära,ytbehandlingsmetoder, pro-

duktanalys produktplanering.och
profilera företag blev alltdesignAtt är sättett att ett mer

decennier. kunna konkurreraunder kommande Föruppenbart att
omvärlden.uppfattasha identitet kundemåste företagen som aven

Även grafiska designer och möbel-här kom både industridesigner,
Eliotarkitekter inom område därin. föregångare detta H3M,En var

genomsyradeoch Rand kom skapa konceptNoyes Paul att ett som
hela designprogram ochföretagets identitet. Designmanualer,

användes i detdesign medelnågramanagementprogram somvar
arbetet.

medicinsk utrustning,för uppfinningarMen också nya som
i högframgångarnasportredskap och andra fritidsprodukter hänger

Tillverkningsindustrin inteutfommingen. kangrad medsamman
Även företagens identitetindustridesigner. förlängre klara sig utan

utformningen,designen inredningen, grafiskaspelar den pro--
alla slags företagduktdesignen betydelse. gällerDetstoren --



138 Bakgrund till förslaget mötesplats... SOU 1999: 123om en

bohags- och matproducenter, tjänsteföretag lika väl försäk-som
ringsbolag, banker och resebyråer, Om skall kunnaetc. sär-man
skilja sig från andra måste ha avläsbar identitet.man en

Identitet handlar självuppfattning: ochärom om vem man vem
vill vilka alla de egenskaperman harvara, villav man som man

framhålla och odla och vad tycker viktigt. Detär gäller förman
individer likaväl för producenter och företag alla slag.som av

Många de industrier gått i bräschen, det gällerav närsom att
använda och integrera design på intressanta ochleñektiva sätt, är
de tekniskt och materialmässigt innovativa industriema. På senare
år har allt fler företag insett värdet design. RF SU-Rehab,av som
blivit världsledande hjälpmedel för rörelsehindrade, har liksom
Bahco Groups med verktyg och Baby Björns genomtänktaprogram
artiklar för späd- och småbarn belönats med designpriser världen

Det baraöver. någraär exempel på företag, fått framgångarsom
just sin design. För de små- och medelstora industrier,genom som
skall konkurrera på världsmarknad, blir det livsviktigten att synas,

ha identitet.att en
Företagens satsningar på designavdelningar eller design-egna

konsulter skall utifrån det faktum materialåtgångennärses att
minskar, materialen blir allt billigare och själva teknikennär i stort

identisk iärsett fordon och andraapparater, produkter, detär
framför allt med gestaltning och kvalitet konkurrerar.som man

Vad designer och formgivare bland öka föräd-görannat är att
lingsvärdet på material, teknologi och fonn. Dessa yrkesgrupper

tingengör värda, både kulturellt och ekonomiskt. Genommer att
föremål blir användbarare, vackrare och/eller intressantare, bättre
för miljön och enklare hantera, blir de ocksåatt attraktivare och
därmed begärligare.

En mötesplats för design, där företagens ambitioner inom
designområdet kan belysas många olika slags aspekter skulleur
självklart och stimulera designutvecklingen. Här kan företaggagna
och industrier publik,möta inspireras och få kontakter.en
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betydelse fordesignarenas8.8 En

stadsmiljön

eko-betydelse för deni stad harKulturinstitutionerna störreenen
vanligt-for stadsbilden kanskeutvecklingen ochnomiska än man

arki-befinner sig ikulturinstitutionema dessutomvis inser. Om
värdeockså estetisktbyggnader, har detektoniskt intressanta ett

tillmedvetenstarktstadsmiljön.for Det när manomvar man
inteutbyggnad.planerade städernas Detexempel på 1800-talet är

vackrakraft skapamycket pålade ned såslump attatt manen
och operahus.teatrarmuseer,

istorstäderslump så mångaheller ingenDet runtär att om
just bygga1980-talet vinnlagt sigbörjanvärlden sedan attomav

för vitaliserastadskärnomaiarkitektoniskt intressanta attmuseer
stimulerar utveck-andra verksamheter,dessa. Museer genererar

Bilbao ihotell. Stadenkaféer, ochbutiker,lingen restaurangerav
tackekonomisk expansionexempel upplevtSpanien har till en

museibyggnad, häromåretnydanandeden skulpturalt somvare
Guggenheim-och filial tillritades Frank GehryO. ärsom enav

York.i Newmuseet
gallerierochkulturinstitutionerI YorkNew som museeranses

attrak-inkomstkällan just sitttredje viktigastedenutgöra genom
deindirekta ekonomiska utvecklingoch all dentionsvärde som

bidrar till.
har rad design-Röhsska i Göteborgkvarteren kringI museet en

utveckling kunnaliknande skullebutiker gallerier samlats. Enoch
inrät-för form- och designandra platser, där mötesplatserske på

där det finnsväljer omgivningFörutsättningen ärtas. enman
kaféerdesigngallerier,och möjlighet för restauranger,utrymme

och designbutiker etablera sig.att
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8.9 En nationell mötesplats
Under det decenniet harsenaste rad högskoleutbildningaren nya
med designinriktningar kommit till. De fonngivningsutbildningar

funnits i Sverige sedan mitten 1800-taletsom blev på 1980-taletav
högskolor, såsom Konstfack i Stockholm och HDK i Göteborg.
Utbildningarna har professionaliserats, fördjupats och förbättras.

Denna utveckling växande behov frånmot ett samhällesvarar
och industri. fokuseringDen på design sedan några decen-som
nier tillbaka upplever i Sverige inget unikt förär vårt land. Världen

expanderaröver antalet designutbildningar och intresset för att
använda designens förmåga uttrycka identitetatt och förstärkaen
profilen hos alla verksamheter.typer av

En mötesplats utvecklar kunskaper kring designområdetsom
skulle kunna fylla viktig uppgift lyfta fram väsentligaen genom
frågor, både i sina lokaler och i andra museisammanhang.egna
Där skulle också rad olika aspekter kunna förtydligas, deten när
gäller gestaltningen alla de byggstenar, ingredienser ochav sys-

tillsammanstem, skapar den formade miljön.som Det kan till
exempel material- och teknikval, tillverkningsmetoder,vara
resurshantering, bruksaspekter, anpassning mellan människa och
miljö, tillgänglighet, användarnas estetiska behov form, färg,av
doft, ljud påverkan påsamt omgivning och framtid. Det handlar

synliggöra formensatt betydelse,om visa alternativäven attmen
och fånga människors krav på och förhoppningar lös-upp om nya
ningar på nutida och framtida behov.

finnsDet rad institutioner med beröring till designområdet:en
utbildningar, bransch- och designorganisationermuseer, och före-

Vid mina kontaktertag. med dem har det framkommit starken
efterfrågan på forum för stärktett och fördjupad samverkan.

Intresset för samverkan finns, det skulle uppskattasmen om
någon kunde initiativ till kontakterta och till kontinuerligtett mer
samarbete. Det saknas i dag dessutom institution kanen som ge
forskare och studenter tillgång till föremål i sina olikasatta sam-
manhang, och samarbetspartmot- för forskare, designer, konst-en
hantverkare och museipersonal diskutera med ochatt utveckla
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konst-designer,kunskap tillsammans med, lokaler där formgivare,
ochföretag och branschorganisationerhantverkare, kan mötas

föremålallmänheten och belysa sinamöta ettsamt urexponera
designhistoriskt och designteoretiskt perspektiv.

förenklaremed tydlig inriktning blir detMed institutionen en
institutionintresserad Vidare skulleden samarbete.ärsom av en

föruppgift samarbete kunnahar till initiera attatt motoragerasom
demtillsammans medtill fruktbara utställningsprojektfå stånd

förmått initiativet.själva inteönskat så tamensom
form-institutioner inom design- ochlitet antal befintligaEtt

omfattandefinns, ingen dem kan ikläda sigområdet ettmen av
museipedagogiskför utställningar ochsamordnande enansvar

behov kräverdesignområdet. finns radutveckling Det en somav
befintligadesamarbete och inte kan klaraslångtgående som av

kunskapsuppbyggnadKontinuitet och långsiktiginstitutionerna. är,
förnödvändigasamordning kontakterna med omvärlden,liksom av

omfattandeandraklara internationella utställningar ochatt stora
utställningsprojekt.

områden ochspecialister inom dessautbyte med utländskaFör
behövasländer, skulle det ocksåmed andra intresserade från andra

detsamarbetspartinstitution kunde och närmot-enen som vara
ökandekonferenser, bokprojekt, Dengäller utställningar, etc.

ochnationellaintemationaliseringen ställer krav på starkarenya
regionala institutioner.

oftaalltförformgivning betraktas och behandlasDesign och
kontinuitet nödvän-trendfenomen. Fördjupning ochytliga ärsom

och också klaradiga för område ska överleva i längden mot-att ett
prioritet.vind under tider då området inte har så hög

detkan vidga kunskapernaDet behövs verksamhet omsomen
olikaradhistoriska perspektivet, kritiskt diskutera design enur

bidra tillaspekter, visa designen påverkar framtidhur vår samt
finnsutvecklingen teoretiska forskningen design. Detden omav

framgått i minaolika designorganisationer, vilket också harinom
tagitkontakter med dem och i de enkätsvar utredningen emot, en

nationell platt-skall få gedigen,stark önskan designområdetatt en
form.
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förFörslag till formmötesplats9

och design

Verksamhetsidé9.1

institution utställningar och kun-Jag föreslår en ny som genom
designområdetl.skapsuppbyggnad skall främja form- och

Utställningarna bör skapas i samverkan med andra parter som
och arkiv, universitet och högskolor, näringsliv samtmuseer

designfrämjande organisationer. Utställningarna skall kunna
visas hapå olika platser i hela landet. Institutionen skall inte
några föremålssamlingar. Verksamheten skall fungeraegna som

tillkunskapscentrum och själv bedriva stimulera andraett samt
utställ-forskning och dokumentation inom designområdet inför

ningar Institutionen skall haoch underlag för läromedel.som
bildarkiv och bibliotek inom design.ett ett

föreslår institution i utställningar den histo-Jag visaren ny som
riska inomutvecklingen, samtida tendenser och framtidsscenarier
designområdet fördärigenom till ökning intressetoch bidrar en av
området. plats där företag, institutionerDen skall också vara en
och andra inom designområdet med och skapakan pro-organ vara
ñlerande utställningar. Institutionen skall mötesplats ochenvara

1 Med form- och designområdet omfattar jag alla de delområden som
beskrivs i avsnittet inom designområdet". användsBegrepp I texten
oñast endast begreppet designområdet samlande beteckning för allasom
delområdena.
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kunskapscentrum, därett belyser, granskar, debatterar ochman
skapar medvetenhet design. Verksamheten skall behandlaom
föremålen i sig, hur de påverkar vår fysiska miljö, ocksåmen
beskriva de designprocesser där föremålen fram. denI fortsattatas
beskrivningen kommer ordet mötesplatsen användasatt som
beteckning for den föreslagna verksamheten.

Mötesplatsens målgrupp skall framför allt allmänheten.vara
Men verksamheten skall vända sig tilläven näringsliv, grund- och
gymnasieskola, universitet och högskola, bransch- och intres-samt
seorganisationer med beröring till området.

Verksamheten bör inte begränsad till viss tidsepokvara en
inom designområdet. Många delområdens utveckling spänner över
flera decennier och sekler. historisktEtt perspektiv kan därför vara
viktigt för förstå olika designfrågor iatt vår samtid. Perspektivet
historia-nutid-framtid behövs för bidra till reflektionatt och
insikter. Genom historien kan vi bättre förstå varför utvecklingen
blivit den den blivit fåoch lärdomar hur kan förhålla sigom man
till framtiden.

Mötesplatsen skall inte ha några utställningarpermanenta utan
arbeta med tillfälliga utställningar och spegla det och snabbtstora
föränderliga designområdet. Detta mötesplatsengör bliratt ett
ställe där det alltid finns något och intrycknytt Häratt tase av.
bör dessutom finnas bamverksamhet och andra aktiviteter där
besökarna själva kan delta. Utställningama skapas skall ävensom
erbjudas och andra institutioner i landet,museer runt om men
också kunna visas internationellt. Likaså skall mötesplatsen kunna

utställningarta har skapatsemot andra aktörer såväl i Sve-som av
rige utomlands.som

Mötesplatsen skall inte bygga några föremålssam-upp egna
lingar. När den institutionen skapar utställningar skall dennya
låna in föremål från företag, privatpersoner och andra. Tillmuseer,
skillnad från där inköp, vårdett och förvaring föremålmuseum, av

deltar de personellastor och ekonomiskaen iav resurserna
anspråk, skall den här institutionen fokusera sig på utställnings-
verksamhet och på bli kunskapscentrum inomatt formett och
design.
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för kun-Utställningama skall medel stimuleraäven attvara
blandskapsuppbyggnad inom form- och designområdet, såväl

med flera. Kunskaps-allmänhet bland studenter, näringslivsom
framtagandethos deltar i utställningarnauppbyggnad dem som av

forskningsprogramdokumentations- ochkan ske somgenom
med dokumentations-inför utställningama. Avsiktengenomförs

utveckla kunskap inomforskningsprogrannnenoch att ny
utställ-värdefullt underlag fordesignområdet och åstadkomma ett

ochbör utställningskatalogerinnehåll.ningamas Dessutom annat
fram i anslutning till utställningarna,pedagogiskt material, tassom

kompetensutveckling i undervisning. Denför ochanvändaskunna
verksamhet ock-institutionens börkunskap som genereras genom

för läromedel för utbildnings-användas underlagså kunna som
grundskolenivå inom högskolan.institutioner på såväl som

bildarkiv och bibliotek inomMötesplatsen skall ha ett ett
utställningar,för arbetet meddesign, stödett genommen somsom

inter-tillgängligt regionalt, nationellt ochdigitalisering också blir
nationellt.

Utställningarl

utställnings- och kunskapscentrumMötesplatsen skall ettvara
tillfälliga utställ-Verksamheten bygger pådesignområdet.inom

tillsammans med andra andraningar, skapas Dessaparter.som
universitet och högskola, företagoch arkiv,kanparter vara museer

eller designfrämjande organisationer.
främstmed kompetens inomskall ha personalMötesplatsen
finnasutställningar. skalldesign och inom produktion Där ävenav

kanutställningspedagogik, personalkompetens inom samt som
skrifter. skall dessutomutställningskataloger och andra Mangöra

medexpertis. kan samverkansamverka med Det vara exem-arman
teknikhistoriker, konstvetare ellerpelvis framtidsforskare, pro-

skall spegla och öka medveten-duktutvecklare, mötesplatsennär
samhällsutveck-fråga för tillväxt ochhet design viktigsom enom

ling.
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Mötesplatsen tänkt bliär att för samverkan inommotoren
museiområdet och med berörda finns utanförparter musei-som
världen. Designområdet i dess vidaste mening utmärktär ett ämne

samverka kring, eñersomatt det kan aspektsägas alltvara en av
det människan skapat. För främja samarbetetatt detnär gäller
utställningsverksamheten skall mötesplatsen ha råd, därett repre-

för bland någrasentanter ingår.annat inom områdetav museerna
Vid samverkan med andra institutioner skall mötesplatsen delta

med ktmskap designområdet. De andra bidrar medom parterna
kompletterande kompetenser inom näraliggande sak- och kun-
skapsområden, produktion vandringsutställningar och musei-av
pedagogik. Samverkan kan ske medverkan i mötesplatsensgenom
utställningsprojekt, exempelvis personal frånatt andragenom
institutioner möjlighet verka vid mötesplatsenatt underges en
begränsad tidsperiod. Liknande möjligheter finns exempelvis i
USA och vid Tate Gallery i Storbritannien. finnsDär ett system
med curators in residence, vilket innebär intendenter frånatt
andra arbetar Tate under begränsad tid.museer en

För mötesplatsen skulle liknande betydaett kom-system ett
petensstöd, när utställningsprojektstörre skall genomföras. För
andra det möjlighet till kompetensutvecklingmuseer ger av perso-
nal, impulser för den verksamheten och inte minst ska-nya egna
pande personkontakter. Forrnema för samverkan bestämsav i
varje enskilt projekt, beroende på vilka kompetenser behövssom
för respektive utställning. Utöver detta sker samverkan attgenom
mötesplatsen lånar föremål från Till detta återkommer jagmuseer.
under avsnittet Samlingar.

Det viktär mötesplatsensstor att utställningar kommer helaav
landet till del. De bör tillgängliga förgöras besökare inte bara i
den region där mötesplatsen placeras, i andra regioner.ävenutan
Utställningar skapas mötesplatsen skall därförsom erbju-ävenav
das andra utställningsinstitutioner. Prioritet bör främst åtges
institutioner ligger i andra delar landet därän mötesplatsensom av
etableras. På så sätt verksamheten fårgaranteras bredatt natio-en
nell räckvidd. fårDet emellertid inte hindra inomatt parter samma

2Rådet beskrivetär närmare i avsnittet "Mötesplatsens ledning och råd.
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syftarkomma ifråga. bibliotekregion mötesplatsen kan påJagsom
andra offentliga institutioner, där mindre utställ-och privata och

visas. stimulera nationell spridningningar kan För att av
design föreslås utställningsbidragutställningar särskilt tillettom

utställningarmötesplatsensdem visarsom
Institutionen behöver inte själv bygga för attresurserupp

genomföra vandringsutställningar. Istället bör samverkan medske
utställningsproducent deltar i uppbyggandetannan som av en

utställning och den skall börja efternärövertar ansvaret turnera
visats på mötesplatsen. Bland bör det möjligtha armat attatt vara
mindre utställningar for lokaler inte tillåterskapa störresom

utställningar.
sakkunskap tumérbara utställningar alltså finnas medbörom

från början i varje utställningsproduktion, for säkerställa deatt att
utställningar skapas anpassade för kunna användasär attsom som
vandringsutställningar. utställningsproducent anlitasVilken som
bör för varje enskilt projekt. RiksutställningarJagavgöras ser som

flera naturliga samverka med. besitterDeparter att storen av en
kunskap utställningsmediet och tumérbara utställningar.om om

gestaltning och byggd miljö dessutom Riksutställ-Form, är ett av
ningars fyra fokusområden.

väsentligt.Utbyte med utlandet Mötesplatsens utställningarär
skall därför kunna visas på designmuseer, designcentra och lik-
nande institutioner andra länder. Mötesplatseni skall kunnaäven
visa utställningar producerade i andra länder. det sammanhangetI

det naturligt med samarbete med Svenska Institutet.är näraett
Institutets uppgift bland sprida kännedom i utlandetär annat att

svenskt samhälls- och kulturliv, svensk utbildning ochom om
forskning, främja kultur- och erfarenhetsutbyte medsamt att
utlandet och verka for utbyte inom utbildning forskning medoch
andra länder. Pâ uppdrag regeringen prop. 1997/982117 harav
Svenska Institutet redovisat vid vilka internationella designsam-
manhang Sverige bör huvud-Förslagen rörrepresenterat.som vara
sakligen utställningar utomlands. ställningUtan till Svenskaatt ta

3 beskrivet i avsnittet "SärskiltDet nedan utställningsbidrag".är närmare
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Institutets förslag jag mötesplatsen böratt förmenar vara en resurs
producera sådanaatt utställningar.
Företag skall kunna initiativ tillta utställningar skapas till-som

med mötesplatsen och visas där.sammans Dessa utställningar
skall liksom övriga utställningar vid mötesplatsen ha allmän-ett
intresse och kunna genomföras med högt ställda krav på kvalitet.
Utgångspunkten utställningarär att handlar specifiktettsom om
företags produkter och tjänster skall bekostas det aktuella före-av
taget.

Den utställningsverksamhettyp jag föreslår harav stöd istort
utredningens enkät. Särskilt utbildningsinstitutionemasvaren

och yrkesorganisationema efterfrågar bättre möjligheter föraatt ut
och design tydligare framför allt beställaremot ochexponera kon-

Dessutom vill flerasumenter. utbildningsinstitutioner ha möjlighet
till fördjupning inom området tillgång till åskådningsmate-genom
rial.

9.1 Samlingar

Föremålssamlingar finns redan på hos företag och hosmuseer,
privatpersoner. De svenska museisamlingama innehåller storen
mängd föremål samlats utifrån form- och designperspek-ettsom
tiv, de innehåller dessutom långt fler föremålmen samlats insom

Ävenmed helt andra motiv. designaspekter inte varit utgångs-om
punkten för dessa förvärv, kan föremålen belysas form- ochettur
designperspektiv och därmed ingå i utställningar design.om

Mötesplatsen skall inte konkurrera med och andramuseers
samlingar,parters samverkan bidrautan till de stärksgenom att

och används i omfattning.större Därför skall verksamheten inte
har samlingar, låna utställningsföremålutan andra."egna från

4Myndigheter kan teckna forsâkringslilmande avtal hos Kammarkollegiet
de lånar ellernär lånar föremål ochut intemotparten myndighet.är Vid

föremålslån mellan myndigheter regleras ansvarsfrågoma i avtal direkt
mellan myndigheterna. Myndigheter och andra institutioner bedriversom
utställningsverksamhet kan dessutom i vissa fall få statlig utställnings-
garanti Statens kulturråd.genom
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Beträffande inlåning från företag kan det äldregälla såväl som
samtida produkter, modeller, skissmaterial och rit-prototyper,
ningar. Dessutom kan det ibland aktuellt låna föremålattvara

finns i privatpersoners ägo.som
Museer och utställningsverksamheter inom designområdet bör,

tidigare självklara förnämnts, mötesplatsenparter attsom vara
samverka med. Det inte bara föremålslånrör ävenutan annan
samverkan, där institutioner får möjlighet delta iatt gemensamt
arbete med dokumentation och utvecklingsarbete i anslut-annat
ning till utställningar. institutionerDe jag i första hand tänkersom
på Form/Design Center i Malmö, det blivandeär Helsingborgs

Kalmar Konstmuseum med Arkivet för Svensk Forrngiv-museum,
ning, Kulturen i Lund, Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska

i Göteborg, Smålands Sverigesmuseet glasmuseum imuseum -
Växjö, Textihnuseet i Borås, föreningen Svensk Formävenmen
och stiftelsen Svensk Industridesign, båda har sinasom
huvudsäten i Stockholm också representerade i andraärmen som
regioner. De två sistnämnda har inga föremålssamlingaregna men
skapar olika utställningar inom designområdet.typer av

Dessutom finns inom andra ämnesområden, formdärmuseer
och design skulle kunna lyftas fram i vissa projekt för belysaatt
det kärnområdet form- och designperspektiv. Någraettegna ur

Åjtteexempel på sådana länsmuseemaär samtmuseer museer som
i Jokkmokk och Bildmuseet i Umeå, Statens Sjöhistoriska imuseer
Karlskrona och Stockholm de i huvudstaden belägna Arki-samt
tektunnuseet, Armémuseum, Kungliga Myntkabinettet, Moderna
Museet, Nordiska Skansen och Tekniska Museet. På allamuseet,
dessa institutioner finns kompetens och samlingar värde-som vore
fulla i brett samarbete kring mötesplatsensett olika tillfälliga
utställningar. Det krävs också särskild kompetens för hanteraatt
museiforemål kompetens de befintliga har.en som museerna-

Den mötesplatsen kommer i omfattning arbeta istor attnya
projekt. Arbetsformen där olika kompletterar varandra iparter-
projekt leder indirekt till berörda och institutionersatt museers-
kämområden förstärks och blir tydligare varje deltagareattgenom
i projektet bidrar med sina specialkunskaper och dessutom i sam-
arbetet fâr anledning fördjupa sitt fackområde.att
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Enkätsvaren starkt stöd för idén bättre samutnyttjager attom
befintliga samlingar. Flera efterfrågar dessutom bättremuseer
överblick innehållet i varandras samlingar. Jag bådaav attmenar
dessa aspekter kommer den verksamhetatt jag föreslår.gagnas av

1 Kunskapsutveckling

På mötesplatsen skall det finnas intendenter täcker väsentligasom
och centrala kunskapsområden inom design. Som jag redan nämnt
bör det dessutom finnas kompetens inom utställningsproduktion
och -pedagogik

Utöver arbetet med utställningar skall intendentema försvara
aktiv och systematisk kunskapsuppbyggnad inom design. För-en

den kunskapsuppbyggnadutom bedrivs på mötesplatsen, skallsom
inspirera till dokumentation och inte minst forskning inomman

detta område universitet och högskolor.
Det naturligt designhögskolorär kommer i fokusatt i det sam-

manhanget, minst lika viktigt inspirera tillär designrelate-attmen
rad forskning och dokumentation vid konstvetenskapliga institu-
tioner, tekniska högskolor företags- och nationalekonomiska,samt
juridiska pedagogiska institutioner.samt

För bidra till kunskapsuppbyggnadatt och forskningskompe-
inom design bör adjungeradtens professor knytas till mötes-en

platsen.
Den adjungerade professorn skall uppfylla de krav på profes-

sorskompetens framgår Högskoleförordningen SFSsom av
1993:100. Tjänsten adjungerad professor skiljer sig från andra
professorstjänster den kan tilldelas underatt begränsadgenom en
tidsperiod. Det eftersträvansvärtär den adjungerade professu-att

förenad med tjänstär vid högskola eller universitetren etten som
designutbildning. Syftet med denna lösning stimulerager är att

samverkan mellan mötesplatsen, universitet och högskola. Det kan
tjänst i fråga redan innehar i Sverigevara elleren som ipersonen

utlandet. Men det kan också högskole- eller universitets-vara en
tjänst inrättas och knyts till tjänsten adjungerad profes-som som
sor.
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rekryterasadjungerade professorn skall inte bara kunnaDen
fall kanSverige utanför landets detinom vissaIäven gränser.utan

utlandet ochsärskilt betydelsefullt få impulser från attattvara
internationellstärka samverkan.

kun-arbete stimuleraYtterligare led i mötesplatsens medett att
vidskapsutveckling ibland möjliggöra for doktorander andraär att

doktorander innebärinstitutioner delta i utställningsprojekt. Föratt
tillfälle individuell kunskapsfördjupning, där teoretiskdet till

kombineras med praktisk tillämpning. Detkunskaper kan ger
för alternativ lärmiljömöjlighet delta i demdoktoranderna att en

ochkompletterande lärandeformer nätverk.med
hög-skall inskrivna vid universitet ellerDoktorandema vara

föreslagna verk-därför organisatoriskt inte ingå i denskola och
inte heller belastas medsamheten. betyder mötesplatsenDet att

kostnaderna för doktorander.
kontakter jag haft med Högskoleverket har bekräftat beho-De

få till utvecklad och omfattande forskningståndattvet en merav
kartläggning och utvärde-inom designområdet. Högskoleverkets

designhögskolomas forskning iring utbildning vid visade attav
förekommer omfatt-egentlig mening endast i mycket begränsad

forskningen huvudsakligenning vid dessa institutioner och att
forskningkonstnärligt utvecklingsarbete. denMerparten avavser

design sker istället vid tekniska högskolorbedrivs i ochsom om
foretagsekonomiska institutioner.och

högskolorTvärvetenskaplig behandling designfrågor inomav
utredningens däroch universitet efterfrågas i på enkät,svaren

framför allt institutionerna inom utbildningsområdet påtalar beho-
ellerkunskapsutbyte mellan olika discipliner inomstörrevet av

med beröring till designområdet.

5 "Uppdrag till Högskoleverket designutbildningarnarörandeRapporten
inom högskolan presenterades den november 1999.mm. 1
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9.1.4 Underlag för kompetensutveckling
De kunskapsunderlag fram olika designområdentas skallsom om
både grund för utställningsarbetet och för detvara en pedagogiska
material skapas i samband med utställningama, tillsom exempel
utställningskataloger och web-produktioner. Sådant material bör
inte bara kunna utnyttjas i anslutning till utställningar-na, ävenutan
i undervisning på olika nivåer och i kompetensutveckling för
exempelvis verksamma designer och andra yrkesgrupper. I svaren

utredningens enkät, har designutbildningama betonat betydel-
tillgång till åskådningsmaterial för studenterna.sen av

Det bör naturligt samverka med Statensatt kulturråd ochvara
Skolverket, tillsammans har uppdrag på nationellsom nivåatt
samordna arbetet med kultur i skolan prop. 1998/99:1.

Högskoleverkets kartläggning och utvärdering utbildningarav
vid designhögskoloma omfattade inte läromedelöversynen av
inom området. Frågan läromedel kan orsak till design-om vara en
utbildningamas påtalade brist forskningpå i egentlig mening.
Utbildningarna i dag främstär inriktade praktiskt orienteradmot
kompetensutveckling för den enskilde eleven. De saknar till stor
del den teoribildningtyp och kunskapsutvecklingav annan som
kräver läromedel. Samråd med Högskoleverket bekräftar den bil-
den.

Även jag i mitt uppdrag inte hatt anledning frå-om att ta upp
läromedel det mitt intryckär det finnsgan om eftersattatt ett

behov. Det både situationenrör på högskolenivå och den på gym-
nasie- och grundskolenivå. Allt fler designutbildningar istartar
landet och inom gymnasieskolan har linjer med inriktning mot
form och design inrättats. Såväl dessa utbildningar grund-som
skolan behöver tillgång tillstörre undervisningsmaterial.

9.1.5 Bibliotek och bildarkiv

Den föreslagna verksamheten skall ha bildarkiv ochett ett
bibliotek inom design. Bildarkivet och biblioteket har naturligen
plats i nationellt utställnings-ett och kunskapscentrum inom form
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informations- och bildmaterial behövsTillgång tilldesign.och när
ihålla föreläsningar anslutningskapa utställningar ochskallman

dem.till
undersöka möjligheten skapamötesplatsensikt börPå även att

och filmerarkiv, med ljudupptagningaraudiovisuelltett av om
sittoch konsthantverkare, berättardesignerverksamma omsom

dokumentation olikaockså utvecklingsprocesseroch därarbete om
arkivet skulle kunna bli värde-audiovisuellafinns samlade. Det ett

utställningar och via andra medier levande-för ifullt redskap att
design.historisk och samtidagöra
efter stödja, på och bidra tillbörMötesplatsen sträva att ta vara

bildarkiv designområ-befintliga bibliotek och inomutveckling av
också bibliotektidigare haskall jagdet, nänmt ett egetsommen

utveckla samverkan medNaturligabildarkiv.och ärparter att
och i synnerhet föreningenRöhsskaNationalmuseum, museet

inomrikt bildarkiv och biblioteki dag harSvensk Fonn, ettsom
verksamheten och föreningenföreslagnadesignområdet. Den

utvecklasamutnyttja och tillsammansbör kunnaSvensk Form
försäkradärigenom sig deoch bibliotek ochbildarkiv resurserom

utveckling dem.hantering ochkrävs för avsom
företrädare för föreningen Svensksamtal medhar förtJag

föreningens bibliotek ochsig positiv tillställerForm göraattsom
form länkamötesplatsen i någontillgängliga förarkiv attgenom

bildarkiv till den.bibliotek och
skall tillgängliga foroch biblioteketbildarkivetBåde göras

allmänheten och bör digitaliseras,studerande ochforskare, även
internationellt.såväl nationellttillgängligaför kunnaatt somvara

befintliga databaser vid bib-dessutom knytas tillBiblioteket bör
universitet och högskola.liotek på
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9.2 Lokalisering

Jag föreslår den institutionen förläggsatt till Stockholm.nya

finnsDet antal tänkbara alternativ förett i Sverige denna typvar
mötesplats skulle kunna belägen. Göteborg har sedanav vara

länge plattform med Röhsska ligger bredvid ochmuseeten som
samverkar med Högskolan för Design och Konsthantverk. I
Malmö finns Form/Design Center med utställningar, information
till allmänhet, företag och andra intressenter, samverkan medsamt
skolor olikapå nivåer. Ytterligare alternativ finns i andra regioner.

Jag har tagit fasta på två aspekter beträffande lokalisering av
mötesplatsen. För det första skall den inte bara förvara en resurs
den region där den förlagd, tillsammansär med andrautan sam-
arbetsparter bidra till kunskaperna designområdetatt ökar iom
hela landet. fysiskEn närhet till andra designinstitutioner och
möjlighet för mötesplatsens personal personligaupprätta kon-att
takter med yrkeskollegor vid andra institutioner underlättar arbetet
och möjlighet till högre kvalitet på utställningar och publika-ger
tioner.

Den mångfaldenstörsta institutioner med betydelse förav
designområdet finns i Stockholm. Jag tänker då till exempel på
Arkitekturmuseet, Beckmans skola, Forum för Form, Konstfack,
Moderna Museet, Nationalmuseum, Nordiska Nyckelviks-museet,
skolan, Riksutställningar, RMI Berghs, Svensk Form, Svensk

Industridesign, Tekniska Museet, designintensivt näringsliv samt
huvudsäten för bransch- och intresseorganisationer med beröring
till omrâdet. Både Svensk Form och Svensk Industridesign har
sina huvudsäten i Stockholm. Mångfalden kontaktytor talar förav

lokalisering i Stockholm.en
För det andra finns det eftersatt behovett mötesplatsav en av

det här slaget i Stockholm. harDet sedan längre tid påpekats ien
flera sammanhang, till exempel vid den hearing arrangeradessom

kulturdepartementet 1997, under titeln Hur kan svenskav
design/formgivning stärkas. Ytterligare starkt motiv tillett en
lokalisering i Stockholm det finnsär mängd designutbild-att en
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åskådningsmaterial, design-tilldär saknar tillgångningar som
diskussionerdebatt och deutställningar och den mötes-ensom

skulleskulle bidra till.inriktning på designplats med Dessutom en
besöksmål för allaattraktivtdesignutställningsarena inom ettvara

huvudstaden.kommer tillinhemska och utländska turisterde som
detfrån utlandetbesökare och turisterförundrat mångaharDet att

designområdet för-lokal därfinnsi Stockholm inte permanenten
och belyses.djupas

i Stockholm, där denflera lämpliga platserkanJag nyase
till-valet på hurberorskulle kunna ligga. Ytterstinstitutionen

för olika lokalise-villkoren defor besökare, ochgänglig den är
ringsaltemativen.

inspire-där människor kanskallMötesplatsen ett centrumvara
design.diskussioner Utöverolika formeroch föra omavras

enligt uppfattningdet minkafé ochinrättningar ärrestaurangsom
den aktu-idémässigt liggerverksamhetervärdefullt närasomom

omedelbara närhet. Därmedi dessinstitutionen lokaliserasella
attraktionskraft.och ökadidécentrumskapar ett enman

ientydig bildenkät ingenutredningensSvaren på varger av
lokaliseras. Fleraslag börverksamhet mötesplatsenslandet aven

Stock-behovet ilyfter frampå enkäten attsvaratparter avsom
formutställningsalctör inomeller starkholm skapa ett museum en

vidare viktenenkätsvardesign. Många dessaoch poängterar avav
flera andraverksamhet kommerinstitutionen bedriveratt somen

designfrämjande organisationernatillgodo.regioner De attmenar
hela landet, inte barasatsningegentligen behövs breddet överen

skallförespråkarfinns också deplats. Detpå att resursernasomen
landet. Någrabefintliga i olika delarpå partersatsas avmuseer

betydelsen for-betonarpå utredningens enkät attsvarat avsom
vanligtvisnå målgrupperlägga verksamheten där kan somman

istället börverksamhetenAndrainte går på attmuseer. menar
ämnesområden,med liknandeanslutning tillligga i nära museer

teknik.exempelvis arkitektur, konst eller
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9.3 Ansvarsfördelning

Mötesplatsens huvudmän bör kommun och lands-staten,vara
ting näringsliv.samt

När institution inrättas det viktigt detär vilaratten ny ansvaret
principiellt riktig och tydlig grund. Ansvarsfördelningen bören

bygga på de verksamheten ocksåatt medparter ärsom gagnas av
och för den och bidrar till dess finansiering.tar ansvar

För den föreslagna institutionen jag bör bäraatt statenanser
hälften verksamhetens nettokostnader det vill kostnadersägaav -

inte bärs verksamhetens intäkter medan den andrasom av egna -
hälften nettokostnadema delas näringsliv kommun ochsamtav av
landsting.

Motivet till mitt förslag ansvarsfördelning verk-är attom en
samheten har nationellt värde, också värde förett denettmen
kommun där den etableras det attraktionsvärdegenom som
designutställningarna och kunskapsutvecklingen vid mötesplatsen
skulle innebära. En verksamhet detta slag inom form och designav
skulle också medföra vitalisering inte bara området omkringen av
den också för regionen i sin helhet. finns flerautan Det exempel
på detta i olika europeiska storstäder. För näringslivet betyder
möjligheten delta i utställningar företagen kan fåatt att en ny
kanal till allmänheten, till designer till de forskare och densamt
designkunniga personal knuten till mötesplatsen.ärsom

Därför skall inte bära det finansiellastaten ansvaret,ensam
dela med näringsliv kommunutan och landsting.ansvaret samt

Denna lösning stöds på utredningens enkät, där design-av svaren
främjande organisationer, yrkes- och intresseorganisationer föror-
dar samfinansiering mellan kommuner och landsting.stat Isamt
flera framhålls näringslivet bör och önskar bidraatt tillav svaren
finansieringen.
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9.4 Verksamhetsfonn

Institutionen föreslås få verksamhetsforrnen myndighet.

föreslagnaI den verksamheten bör jag tidigare föreslagit sta-som
samverka med andra bidrar till finansieringocksåten parter som

verksamheten, nämligen näringsliv lands-kommun ochsamtav
ting. finnsDet antal verksamhetsfonner förekommer inomett som
musei- och utställningsområdet och skulle kunna anförassom som
alternativ för institution denna. museimyn-Dessa delären som av

aktiebolagdighet, stiftelse, ideell förening, och myndighet.

9.4.1 Del museimyndighetav

I promemorian Modema Museet myndighet. Ett nytten egen-
forum för modern form föreslogs för ändamålet särskildatt en
avdelning i lokaler skulle inrättas vid Moderna Museetegna- -
och samverka med Arkitekturmuseet. grundläggandeEn utgångs-
punkt for förslaget 1900-talets och framtidens design ochattvar
konsthantverk borde bilda självständig enhet med permanentaen
utställningsytor, för ämnesområdet skulle kunna framträda medatt
tillräcklig tydlighet. Samtidigt menade design släkt-harattman
skap med konst och med arkitektur och därför kunde höra till
Moderna Museet i samverkan med Arkitekturmuseet.näraen

Utredningen föreslog vidare Nationalmuseums samlingatt av
konsthantverk och design från 1900-talet skulle föras till denöver

enheten eller avdelningen. iMen remissvaren promemorianpånya
framhölls bland design, formgivning och konsthantverkannat att
behövde hanteras med självständighet i friståendeännu större en
verksamhet, inte del museimyndighet. Blandsom var av en annan

fanns synpunkter på designområdet kunde riskeraargumenten att
komma i skymundan och tvingas konkurreraatt medatt

museimyndighetens huvudsakliga ämnesinriktning. remiss-Några
instanser ansåg designområdet inte borde bli föremål föratt upp-
delning i olika historiska epoker, istället samlad hante-utan ges en
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ring. Framför allt framhöll flera remissinstanser frågan behövdeatt
utredas utförligt.mer

Om den föreslagna verksamheten inrättas delsom av annan
museimyndighet skulle det leda till designområdets relation tillatt
just museimyndighetens kämområde betonas på bekostnad deav
andra ämnesområden design har släktskap med. Designom-som
rådet har i vissa fall ämnesmässig närhet till arkitektur och konst,

i andra fall finns släktskap med tillstörre exempel teknik,men
materialforskning och andra aspekter produktutveckling. Fram-av
för allt skulle det riskera leda till museimyndighetensatt att
ämnesområde överordnas designområdet kärnområde.egetsom

bildenDen har stärkts mina kontakter medgenom museer
utomlands. Det uppstår inte sällan konflikt den interna fördel-om
ningen medel och designområdet införlivatnär iärav resurser,

byggnad och under huvudman till exempel densamma samma som
moderna konsten.

Min samlade bedömning form och designär behöveratt en
självständig plattform, där utställningar och kunskaper områ-om
det kan utvecklas utifrån områdets förutsättningar ochegna
utgångspunkter. dessaAv orsaker vill jag inte rekommendera att
verksamheten förs in under myndighet.en annan

9.4.2 Stiftelse

finnsDet antal har associationsformenett stiftelse, tillmuseer som
exempel Nordiska och Tekniska Museet så kallademuseet ärsom
anslagsstiñelser. Dessa uppbär årliga anslag statenmuseer av som
finansierar del verksamheten. Sådana stiftelserstor dären sta-av

ñnansierar verksamhetenten årliga anslag, så kalladegenom
anslagsstiñelser, kan enligt stiftelselagen 1994:1220 intestaten
längre bilda.

Den enda form stiftelser kan bildas i dag enligt stif-ärav som
telselagen sådana där det finns varaktigt bestående, självständigen. förmögenhet finansierar verksamheten.som

Alla stiftelser självägande, vilket innebärär stiñama haratt
begränsade styrmöjligheter den framtida verksamheten.över
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bakgrundMot den betydande kapitalbindningen krävsav som
för bilda sådana stiftelser och de begränsade stynnöjlighetemaatt
har riksdagen beslutat inte bör stiftaremedverka tillatt staten som
stiftelser eller skaffa sig bestämmande inflytande sådanaöverett
bet. 1995/96:LU7, rskr. 1995/96:79. Stiftelse ingendärförär
lämplig juridisk form för mötesplatsen.

Ideell förening9.4.3

Regeringen har bedömt i första hand skall användaatt staten myn-
dighetsform för verksamheter, i de fallstatenattnya men som
myndighet inte lämplig istället främst bör formenär överväga
aktiebolag eller ideell förening prop. 1995/96:61, bet.
1995/96:LU7, rskr. 1996/97:79.

I svensk lagstiftning finns inget regelverk före-för ideella
ningar. stället reglerasI verksamheten i föreningens statuter samt

praxis och doktrin. Statutema behöver därför bland annatgenom
uttryckligen reglera hur skall förfara, huvudmännen iman om
framtiden utvecklar olika åsikter hur verksamheten skall bedri-om

finnsDet andra verksamhetsformer ochbättre tydli-vas. som ger
stynnöj ligheter och inte kräver så stark initial detalj-gare som en

reglering. Som framgår i mitt fortsatta finns andraresonemang
juridiska former möjliga för den här föreslagna verksam-ärsom
heten och har väl utvecklade regelverk. Därför jag attsom anser
verksamhetsformen ideell förening på grund avsaknad regel-av av
verk inte bör komma ifråga.

9.4.4 Aktiebolag

Aktiebolagsformen de privaträttsliga verksamhetsformerär en av
riksdag och regering har bedömt lämplig då skallstatensom vara

samverka med andra Till fördelarna med aktiebolagsforrnenparter.
hör den väl reglerad aktiebolagslagen 1975: 1385.äratt genom

Aktiebolagsfonnen innebär de haräratt parter ägare ettsom
för verksamheten. därförDen lämpliggemensamt äransvar en
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verksarnhetsfonn, vill försäkra sig de andrastaten parter-om om
långsiktiga intresse och delaktighet. Dessutom delägandetärnas

försäkra sig mötesplatsen verkligensätt arbetar medett att attom
designfrågor betydelsefulla för de deti här fallet aktuellaärsom

Det två motiv talar för aktiebolagsformen för denärparterna. som
verksamhet föreslås här.som

möjlighet tillStatens styrning beroende hur starkär statensav
ställning i förhållande till andra och hur inflytandetär ägares
används. Med tanke på den föreslagna verksamheten blandatt

skall stimulera samverkan mellan antal befintligaannat ett myn-
digheter det angeläget för ha styrrnöjligheterär staten störreatt än
vad aktiebolagsformen skulle medföra.

finnsSom jag det både för och aktie-nämnt argument emot
bolagsforrnen. Riksdagen har emellertid beslutat myndighets-att
formen i första hand skall väljas för verksamheter, eftersomnya
den formen har regelverk till stymings-ett är anpassat statenssom
och utvärderingsbehov prop. 1995/96:61, bet. 1995/96:LU7, rskr.
1996/97:79. Sammantaget talar detta aktiebolagsformenemot att
väljs för denna verksamhet.

Myndighet9.4.5

föreslagnaDen verksamheten kommer till hälften finansie-att vara
rad medan andra hälften föreslås finansieras närings-staten,av av
liv kommun och landsting. Statens medfinansiärer måste till-samt
försäkras inflytande står i relation till deras finansiellaett som
ansvarstagande. föreslår inflytandetJag regleras i avtal mellanatt

och övriga samverkansparter istaten samt att representanter
myndighetens styrelse på förslag näringsliv, kommun ochutses av
landsting.

Som jag tidigare har regeringen beslutat inämnt att staten
första hand skall välja formen myndighet för verksamheter.nya
Myndighetsfonnen omgärdad regelverk, i form blandär ettav av

förvaltningslagen och verksförordningen. myndighetsEnannat
uppgifter, ledningsfonn och vissa andra stymingsfrågor regleras i
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myndighetens instruktion, regeringen fastställer i förord-som en
ning.

finnsDet två centrala motiv till myndighetsformenvälja föratt
institutionen. det förstaFör innebär institutionen viktigt statligtett
åtagande och det därför angeläget för kunnaär staten att styra
verksamheten. Staten kommer bidra med den delenstörstaatt av
finansieringen och mötesplatsen kommer arbetai väsentlig gradatt
med statligt museala föremål. Verksamheten dessutom statligär en
angelägenhet i bemärkelsen den stimuleraskall till och förut-att -

ökad samverkan mellan befintligarad statliga ochsätter stat-en-
ligt stödda verksamheter. Ur statligt perspektiv underlättar detett

verksamheten har verksamhetsform många deatt samma som av
den kommakan eftersomsamverka med, dåregeringenattmuseer

lättare kan påverka regler och förutsättningar förgemensamma
samverkan. Myndighetsformen flexibel och den verksamhets-är är
form de möjligheterna till styrning verk-staten störstasom ger av
samheten.

Det andra motivet myndighetsformen markerar detär att stat-
liga Som myndighet verksamheten delansvaret. är staten,en av
vilket legitimitet, säkerhet och borgar för kontinuitet. Detger
innebär tydlighet i förhållande till andra institutioner, både ien
Sverige och i andra länder. Detta viktigt vid ochsamverkan vidär
inlåning föremål från andra institutioner.av

Mot denna bakgrund föreslår jag den institutionen f°aratt nya
verksamhetsforrnen myndighet.

9.5 Mötesplatsens ledning och råd

Myndigheten föreslås ledas styrelse med fullt Denav en ansvar.
löpande verksamheten sköts myndighetschef enligt styrel-av en

direktiv och riktlinjer. föreslåsDessutom sakkunnigtettsens
råd kan bistå myndighetschefen referensgrupp frågorisom som

samverkan med och institutioner.andrarörsom museer
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I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst prop
1997/98:l36 föreslogs alternativa ledningsformertre för förvalt-
ningsmyndigheter: myndighetschef enrådighetsverkensam utan
styrelse, myndighetschef biträds lekmarmastyrelsesom av samten
ledningsformen där styrelsen har fullt ansvar.

Enrådighetsverk används där det finns behov direkt och tyd-av
lig styrning och där politiska beslut måste kunna genomföras utan
fördröjning. Det inte aktuellt ñrär den verksamhet jag före-som
slår.

En styrelse med begränsade beslutsbefogenheter, det vill säga
lekmarmastyrelse, kan föredra där blandatt bredden vara annat

och mångfald önskvärda i verksamhetenär eller där ochsamsyn
samordning med andra myndigheter särskildär vikt. Men sty-av
relsens ställning det integör lämplig ledningsformatt ärsvaga en
för den här föreslagna verksamheten, där i styrelsenrepresentanter
skall förslag näringsliv, kommunutses och landsting.av

Ledningsfonnen styrelse med fullt bör förövervägasansvar
myndigheter arbetar under añärsliknande förhållanden ellersom
har verksamhet innebär finansiellt och självstän-etten stortsom
digt Men det lämpligär ledningsfonnävenansvar. nären staten
vill styrelserepresentantema påtagligt inflytandeett verk-ge över
samheten. jagSom tidigare påpekat det angeläget i denär före-
slagna verksamheten.

Mot den bakgrunden rekommenderar jag styrelse med fullten
innebärDet styrelsen föreslås ledaatt verksamheten,ansvar. i

enlighet med de mål riksdag och regering Styrel-sättersom upp.
därigenom det för allayttersta beslutsen ges ansvaret rörsom

verksamheten. Myndighetens löpande verksamhet sköts av en
myndighetschef, efter styrelsens direktiv och riktlinjer. Det är

styrelsen bestämmerytterst vilka uppgifter skall delege-som som
till myndighetschefen, beslut i arbetsordningras eller i sär-genom

skilda beslut enligt 18 § verksförordningen 1995:1322. Styrel-
ordförande och andra ledamöter myndighetschefensens samt utses

regeringen.av
För skapa tydlig bildatt mötesplatsens tänkta inriktningen av

och ledning har jag utformat förslag till förordningett med
instruktion för den institutionen se bilaga l.nya
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För underlätta samverkan med och andra institutio-att museer
föreslår jag det inrättas samverkansgrupp i formatt ettner en av

råd vid mötesplatsen. Mötesplatsens råd skall myndighetsche-vara
fens referensgrupp med företrädare för inom eller medmuseer
beröring till design, för universitet och högskola. Myndig-samt
hetschefen ordförande i rådet, skall ha rådgivande funk-är som en
tion till myndighetschefen i de ärenden där han påkallar det. Rådet
kommer betydelsefull referensgrupp for myndighets-att vara en
chefen. Samtidigt kommer rådsmedlemmarna möjlighetatt attges
stärka relationerna till varandra och mellan de verksamheter de
företräder. liknandeEn lösning med sarnråds- och samordnings-

finns vid andra myndigheter. harDär dessa till uppgiftorgan organ
stärka samarbetet mellan den centrala myndigheten och deatt

organisationer samråds- och sarnordningsorganens ledamötersom
företräder.

Mötesplatsens råd bör tillräckligt förstort attvara rymma
från olika centrala samarbetsparter. Samtidigt börrepresentanter

det inte alltför för kunna samla deltagarna och förstort, att attvara
de skall kunna föra dialoger. dessa anledningarAv föreslårnära
jag rådet skall högstha sju ledamöter, myndighetschefen inklu-att
derad. bör tillsättas för begränsadDessa tid förslagsvis år itreen -

för säkerställa rådet har lämplig sammanställningtaget- att att en
aktuell kompetens. illustreraFör hur rådet tänkt fun-att är attav

har jag tagit fram förslag till arbetsordning för rådet seettgera
bilaga 2.
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Finansiering den9.6 av nya
verksamheten

Verksamhetens budget beräknas uppgå till miljoner18 kronor.
Myndighetens intäkter uppskattas till miljoner.3 Av deegna
resterande miljonerna föreslår jag15 finansieraratt staten
hälften och den andra hälften delas å sidan näringslivatt av ena
och andra sidanå kommun och landsting. denFör statliga
finansieringen föreslås bidrag på miljoner kronor1,5 från
utgiftsomrâde Utbildning och16 universitetsforskning, 4,5
miljoner från utgiñsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid miljoner från utgiftsområde1,5 Näringsliv.24samt

Finansieringsbehov9.6.1

bedöma medelsbehovet förFör den verksamhet jag föreslår haratt
jag gjort kalkyl, avseende myndighetens kostnader och intäken
ter.° baserar sig på jämförelserDen med befintliga ochmuseer
andra utställningsverksamheter. Enligt kalkylen beräknas verk-
samheten totalt miljoner18 kronor årligen. Kostnadernaomsätta
består två huvuddelar: basverksamheten mkr11 och projekt-av
verksamheten 7 mkr. basverksamhetenI ingår lokal, inredning,
utrustning, personal, marknadsföring och information, samtresor
administration och övriga kostnader. Kostnadsposten projektverk-
samhet i första hand produktion utställningar, kanavser av men
också utvecklingsverksamhet seminarier ochrymma annan som
workshops kring olika aktuella frågor inom designomrâdet. Intäk-

beräknas uppgå till miljoner kronor3 årligen och beståterna av
entréavgifter, seminarieavgiñer, intäkter från enskilda företag och
vissa andra utställare intäkter till bildarkivet. Enligt minsamt upp-
skattning uppgår således det årliga fmansieringsbehovet till

miljoner kronor.15

6 Underlag till kalkylen redovisas i bilaga
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9.6.2 Statliga anslag

Jag föreslår anslag till verksamheten på miljoner7,5att statens
kronor finansieras omfördelning från antal utgiftsområ-ettgenom
den direkt berörda verksamheten. enligt minär Här ärsom mer av
mening statliga utgiñsområden i första hand aktuella: utgiñs-tre
område 16 Utbildning och universitetsforskning, utgiftsområ-
de Kultur, medier,17 trossamfund och fritid utgiftsomrâdesamt

Näringsliv.24 underlättaFör styrning och utvärderingatt av
verksamheten föreslår jag anslag för den statligaatt ett nytt
finansieringen inrättas inom utgiftsornråde föreslår17. Jag 1,5att
miljoner kronor överförs till utgiftsområde från17 vardera utgifts-
område 16 och utgiftsområde 24. föreslår vidareJag mil-4,5att
joner kronor omfördelas inom utgiñsområde 17 till den nya
myndigheten.

Mötesplatsens fokus på kunskapsutveckling i samband med
utställningar och samverkan med högskola motiverar medelnära
från utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning.
Mötesplatsen kommer kunskapscentrum inomatt ettvara
designområdet, kunskapsutvecklingen bedrivs igenom som sam-
verkan med andra institutioner. Verksamheten kommer också att
skapa överblick den nationella och internationella kun-en av
skapsutvecklingen inom området. Mötesplatsen blir dessutom en

för doktorander kan kombinera sin teoretiska fördjup-resurs som
ning med tillfällig medverkan i skapande mötesplatsens utställ-av
ningar. Vidare kommer mötesplatsen efter exempel-strävaatt att
vis utställningspublikationer utformas så de också kan använ-att
das i olika undervisningssarnmanhang. detta kommerUtöver
mötesplatsen bistå högskolor i det så kallade tredje uppdraget,att

föra kunskap och öka medvetenhet kring ochhistoriaatt utgenom
teori inom designornrådet. föreslår därförJag miljoner1,5att av
den statliga delfinansieringen från utgiftsområdet Utbildningtas
och universitetsforskning och medlen omfördelas inom utgifts-att
området till förmån för den myndigheten.nya

föreslårJag vidare utgiftsområde Kultur,17 medier,att tros-
samfund och fritid står för miljoner4,5 kronor finan-statensav
siering verksamheten. Medlen föreslås omfördelas inomav
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utgiñsområdet. Motivet till detta utgiftsområde bör bäraatt storen
del finansieringen i första hand påsatsningenär att mötes-av en
plats för form och design måste del regeringensses som aven
handlingsprogram för arkitektur, formgivning designoch föroch
vilket kulturdepartementet har huvudansvaret. den bakgrun-Mot
den det rimligt utgiftsområdeär 17 står för betydande delatt en av
den statliga finansieringen. Dessutom innebär verksamhetens pro-
jektbaserade arbetsform många olika kulturinstitutioneratt runt

i landet kommer involveras och institutio-Detatt rörom gagnas.
direkt arbetar inom design, formgivning och konsthant-ner som

verk, också andra institutioner på indirektett sättmen som mer
kan berörda. Inom utgiñsområde finns17 och kultur-vara museer
institutioner den verksamheten skall samverka med.som nya

Bidrag finansieringentill från utgiftsområde 24 Näringsliv
markerar design viktig fråga för näringslivet. Eftersomäratt en
design tillväxtfrâga, finns det näringspolitiskt intresseär ett atten
få till stånd den samverkan mötesplatsen kommertypen attav som
möjliggöra. arbetetInom med de regionala tillväxtavtalen är
designområdet fält flera regioner bedömer betydelse-ett som som
fullt. Mötesplatsens utställningar kommer kunna visas i helaatt
landet och bidra till uppmärksamhet kring design. kom-större De

därigenom kunna förstöd bland regionernasatt ett annatmer vara
arbete med designfrågor inom näringslivet. kommerDessutom
mötesplatsen kunna bidra till Sverigebilden med-att attgenom
verka till utställningar både inom och utanför landets gränser,
något har relevans för både exportfrågor och turism. före-Jagsom
slår därför utgiftsområde 24 Näringsliv bär miljoner1,5att av
den statliga delfmansieringen verksamheten, omfördel-av genom
ning inom utgiftsområdet.
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9.6.3 Bidrag från näringsliv, kommun och

landsting

Mötesplatsen kommer bli för svenskt näringsliv iatt en resurs en
rad avseenden. Tillsammans med svensk industri kan mötesplatsen
skapa utställningar profilera: svensk industri i den globalasom
konkurrensen, fasta våra produkters nationellaatt ta sär-genom

Mötesplatsen kan också utställningar ochart. genom gemensamma
seminarier hjälpa företag förstå framväxande designtendenseratt
och institution har god överblick kunskapövervara en som var om
design utvecklas i Sverige och utomlands. Slutligen skulle myn-
digheten kunna hjälpa näringslivet fram proñlerande utställ-att ta
ningar, grundade på kunskaper vår rika designhistoria. Enom
sådan insats kan värdefull for företag står inforvara som
affärsmöjligheter i land där de inte etablerade. Motännuett är
denna bakgrund föreslår jag näringslivet for fjär-att tar ansvar en
dedel verksamhetens nettokosmader 3,75 Mkr. falldeIav som
proñlerande utställningar skapas enskilda företag bör dessaom
bära kostnaderna. Såväl enkätsvar från näringslivet samtalsom
med näringslivsföreträdare har givit positiva signaler till delfinan-
siering från näringslivet.

Som jag tidigare påtalat jag Stockholm den lokali-att äranser
sering bör väljas. Huvudstadens mångfald kontaktytor tillsom av
andra verksamheter inom eller med beröring till designområdet
stärker mötesplatsens värde för landets övriga institutioner som
den skall samverka med och skapa utställningar för. Det finns
dessutom eftersatt behov mötesplats det här slaget iett av en av
Stockholm. Från kommunalt håll Stockholms stad och Stock--
holms läns landsting finns uttalat intresse verksamhetenett attav-
förläggs till Stockholm. dessaAv anledningar jag det ärattmenar
rimligt regionen Stockholms stad och Stockholmsatt länsgenom-
landsting bär fjärdedel 3,75 Mkr verksamhetens netto-en av-
kostnader. Den institutionen kommer stimulera kultur- ochattnya
näringslivets utveckling i regionden där verksamheten lokaliseras.
Verksamheten bidrar tveklöst till regionen blir intressantatt mer
for kulturintresserad arbetskraft. Mötesplatsen kommer även att
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bidra till attrahera turister till regionen.att I de samtal jag haftsom
med företrädare för Stockholms stad och Stockholms läns lands-
ting har de ställt sig positiva till för finansieringatt delsvara av en

verksamheten.av

9.7 Förslag till särskilt utställningsbidrag

Ett särskilt utställningsbidrag föreslås ñr stödja institutio-att
visning mötesplatsens utställningar. föreslårJag detners av att

totala anslaget uppgår till 5 miljoner kronor och det admi-att
nistreras Statens kulturråd. Finansiering bör skeav genom
omfördelning inom utgiñsomrâde 17 Kultur, medier, trossam-
fund fritid.och

En central idé med den institution jag föreslår denärnya attsom
skall nationell utställningar skall kunna visasvara en resurs, vars
på andra institutioner i landet. Det både utställningarrunt rör iom
sin helhet de visas på mötesplatsen och mindre utställningar,som

lämpar sig för institutioner vilka inte har visasom utrymme att
utställningar. Bidrag skallstora alltså inte bara kunna tilldelas

och utställningshallar, institutioneräven inte harutanmuseer som
utställningar huvudsaklig verksamhet. kanMan till exempelsom
tänka sig bidrag för utställningar bibliotekpå och i skolor. Genom

erbjuda utställningarna tillatt andra bidrar mötesplatsen till iatt
hela landet utveckla och sprida medvetenhet och kunskap om
designomrâdet.

För underlätta för andraatt institutioner visa mötesplatsensatt
utställningar föreslår jag särskilt utställningsbidragatt inrättas.ett
Institutioner skall kunna ansöka bidrag för visa utställ-attom
ningar från mötesplatsen. Prioritet skall åt institutioner i andrages
delar landet i Stockholmsregionen.än Men det hindrar inteav att
också institutioner i Stockholmsregionen skall kunna tilldelas
utställningsbidrag.

Jag det väsentligt medborgare i hela riketatt möjlig-anser ges
het del de utställningaratt ta skapas vid mötesplatsen. Förav som
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stimulera god nationell spridning föreslår jag detatt sär-atten
skilda utställningsbidraget uppgår till miljoner kronortotalt årli-5
gen.

föreslårJag Statens kulturråd beslutar bidraget eftersomatt om
Kulturrådet redan i dag administrerar liknande utställningsbidrag.

Det särskilda utställningsbidraget bör finansieras genom
omfördelning inom utgiftsområde Kultur, medier, trossamfund17
och fritid. Motiven till detta utgiftsområde skall bära kostna-att
derna dels kulturdepartementet har huvudansvaret för poli-är att
tikområdet arkitektur, formgivning och design, dels utställning-att

museal och tydlig kulturverksamhet bidra-ärarna en som genom
skall tillgänglig i hela landet.görasget

9.8 Förslag till samordning av

utlåningsrutiner

Statens föreslåskulturråd få i uppdrag och föreslåöveratt se
förbättringar utlåningsrutiner. Uppdraget börav museernas
genomföras i samverkan med museerna.

Enligt direktiven skall utredningen och lämna förslag tillöverväga
hur musei- utställningsverksamhetenoch forrngivnings-på och
designområdet kan och bör utvecklas. föreslagna verksam-Den
heten kommer bidra till samverkan mellan blandatt större annat

och utställningsverksamhet inom och med beröringmuseer annan
till området. Samtidigt har jag funnit tillgängligheten tillatt

samlingar särskilt betydelsefull fråga för i helaär attmuseers en
landet kunna skapa medvetenhet designornrådet. För-större om
bättring utlåningsrutiner fråga redan dis-ärav museernas en som
kuterats på museerna.

Effektiva utlåningsrutiner särskilt viktiga för den verksamhetär
jag föreslår, liksom det finns tydliga rättigheter och skyl-attsom

digheter för in- och utlåning föremål. För mötes-partav en som
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platsen det betydelsefullt rutinerna administrativt lätthan-är att är
terliga på villkor acceptabla.ärsom

För mötesplatsen, helt skall basera utställningsverk-sinsom
samhet inlåning föremålpå från och andra ärparter,av museer
detta utomordentligt viktig fråga. effektivaDessutom utlå-ären
ningsrutiner viktiga för musei- och utställningsomrâdet i stort.
Genom underlätta utlåning och deponering mellan ochatt museer
andra utställningslokaler skulle de omfattande samlingar finnssom
magasinerade olikahos sannolikt kunna tillgängligagörasmuseer
för allmänhet och forskning på bättreett sätt.

i mina kontakterJag har med institutioner lånar föremålsom
fått synpunkter på utlåningsrutinema flera såatt ärmuseer pass
omständliga de ibland direkt hinder för rationellutgöratt ett en
hantering dessa frågor. Inom museiområdet finns det dessutomav
brist tydligapå riktlinjer för vilka villkor skallgemensamma som
gälla vid ochin- utlåning föremål. Naturligtvis måste hänsynav

till skillnader i krav hanteringpå och förvaring olika före-tas av
mål.

föreslårJag kulturråd iStatens uppdrag kartlägga huratt attges
utlåningsrutinema i föreslådag och ytterligare effektivise-utser
ring och samordning rutinema. Uppdraget bör genomföras iav
samråd med centralmuseemas, länsmuseemas och de kommunala

samarbetsråd. Uppgiften bör omfatta finna tydligaattmuseernas
och så långt det praktiskt möjligt utlånings-är gemensamma- -
former och prissättningar. Rutinema bör vidare omfatta riktlinjer
för hantering, bevarande, säkerhet och försäkringsfrå-transport,

Samordningen bör omfatta förrutiner lån mellan alla statliga,gor.
regionala och kommunala också från sådana tillmuseer, men
andra och utställare.museer
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9.9 Förslag ikraftträdandetill

föreslårJag den myndigheten börjar sin verksamhet åratt nya
2001. Det särskilda utställningsbidraget föreslås inrättas med
verkan från och med år 2001. Uppdraget med överatt se muse-

utlåningsrutiner föreslås redovisas i sådan tid resulta-atternas
kan tillämpas från och med år 2001tet .

Det angeläget den föreslagna myndigheten kan börja sinär att
verksamhet så möjligt. Med tanke på den behandlingsnart som av
ärendet krävs i såväl regeringen riksdagen kan verksam-som som
heten börja tidigast år fram2001. Tiden till dess kommer dess-

kräva olika former förberedelser. bakgrundMot dennautom att av
bedömer jag verksamheten kan börja tidigast år 2001.att

Det särskilda utställningsbidraget föreslås inrättas så det kanatt
börja tilldelas från och med den myndighetens första verk-nya
samhetsår, det vill år 2001.säga

Uppdraget med utlåningsrutiner föreslåsöveratt se museernas
redovisas i sådan tid kan börja tillämpa de justeradeatt museerna
rutinerna från och med år 2001. Det viktig förutsättning förär en
den föreslagna myndighetens verksamhet.

9.10 Regionalpolitik, jämlikhet och
brottslighet

Samtliga statliga kommittéer och särskilda utredare skall redovisa
utredningsförslagets regionalpolitiska och jämställdhetspolitiska
konsekvenser konsekvenser för brottsligheten och det brotts-samt
förebyggande arbetet. Min bedömning förslagen i dennaär att
utredning harinte negativ inverkan på något dessa områden.av
Med tanke på uppdragets har jag inte heller behovnatur sett av en
djupare analys dessa konsekvenser.av
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10 Förslag till insatser i samband
med Arkitekturåret 2001

utredningen skall förslag till särskildaI satsningar inom fonn-ges
givnings- designområdetoch i samband med arkitekturåret 2001,
bland med utgångspunkt från belysning insatserEU:sannat en av
på området.

10.1 Arkitekturåret 2001

Arkitekturåret kampanj2001 inletts redan och1999är en som
avslutas manifestation under år Uppdraget2001. ärgenom en
beskrivet i 1999 års regleringsbrev. Arkitekturmuseet har givits

för leda arbetet med kampanjen och bedriva den iattansvar sam-
råd med stadsmiljörådet.

Syftet med kampanjen lyfta fram storstädemas arkitekto-är att
niska kvaliteter och det offentliga utfonnning. Ambitio-rummets

med kampanjen inspirera och utvecklaär att sätt attnen nya sam-
arbeta och förmedla kontakter till nätverk, har längenya som en
livslängd kampanjen i sig. Arkitekturmuseet ökadän attmenar en
medvetenhet arkitektur bara kan uppnås mångaattom genom
människor sig och deltar aktivt. Därför kampanjenärengagerar en
inbjudan, uppmaning och utmaning till alla delta i utform-att
ningen den byggda miljön. antal spår lyfter kampanjenI ettav
fram pågående proj ekt, inspirerar till påbörjas och initieraratt nya

berör arkitektur och samhällsutveckling. spårDeprocesser som
hittills angivits arkitektur i skolan, arkitektoniska kvaliteterärsom

i byggprocessen arkitektur framgångsstrategi i kommu-samt som
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Arbetet kommer bedrivas debatter, seminarier,attner. genom
utställningar och workshops.

Kommittédirektivet till denna utredning inte uttryckli-nämner
föreslagna insatser skall del Arkitekturmuseetsattgen vara av

kampanj. har emellertidJag eftersträvat förslaget skall ligga iatt
linje med kampanjen Arkitekturåret 2001.

10.2 insatserEU:s inom design

främst inom kulturpolitikDet EU:s insatser kan fokuserasär som
Ändesignpå område. så länge det för tidigt uttalaeget är attsom

sig vilken betydelse design kan komma fâ i den slutligaattom ver-
sionen kulturprogramEU:s håller på fram. Menatt tasav nya som
något tydligt insatsområde eller politik för designinsat-gemensam

finns inte i dag inom kulturpolitik.EU:sser
finnsDäremot det rad andra designinsatser i EU:s verksam-en

het, inom andra politikområden kultur. företagspolitik,Dessaän är
sysselsättning och socialpolitik forskning. insatserI inom desamt
områdena ingår design ofta flera delaspekter isom en av samman-
hang till exempel innovation för små- och medelstora företagsom
eller utveckling informationsteknologi för behov imötaattav nya
samhället. kanDet tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt, ellervara
insatser syftar till kommersiell tillämpning befintligasom av
forskningsresultat.

Sammanfattningsvis jag det i förEU närvarande intenoterar att
finns några sammanhållande riktlinjer för insatser på designomrâ-
det.
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nationelltillFörslag10.3 regional och
tävling

inte-vackrasteföreslår nationell tävling SverigesJag att en om
skallriör i samband med Arkitekturåretutlyses 2001. Det vara

harallmänheteninteriörer arbetsmiljöer eller sådana därärsom
medSyftettillträde kunder, klienter eller besökare. täv-som

stimu-ochlingen verka för högre kvalitet i interiörer attär att
godamöbelindustri uppmärksammalera svensk attgenom

ändamålsenlighetfrånföredömen. Bedömningskriteriema utgår
återkommerkvaliteter. föreslår tävlingenoch estetiska Jag att

efter årår 2001.vartannat

tydligharföreslås i utredningenlämpligt detDet är att som
Arkitekturåretkampanjenmed tanke påanknytning till arkitektur,

byggdahandlai någon meningDärför bör satsningarna2001. om
svårareinom EUmiljöer. anknytning till vadEn är attgörssom

politiksammanhålleninte har någonåstadkomma, eftersom EU
för design.

för framregionerolikanationell tävling, därJag föreslår en
interiö-skallinteriör.kandidater Sveriges vackraste Dettill vara

tillträdeharallmänhetensådana ditarbetsmiljöer ellerärrer som
kunder, eller besökare.klientersom

inte minstkommunala ochstatliga,Tävlingen bör handla om
till ska-ochstimuleraprivata företags interiörer. börDen utmana

interiörer. godaomfattar blandpande högkvalitativa Det annatav
profileringkreativitet, välbefinnande,arbetsmiljöer, bidrar tillsom

demokra-effektiva ochminst flexibla,verksamheten, intesamtav
inte barainverkan påhar viktigtiska arbetsformer. Arbetsmiljöer

arbetsresultat. Viktigaockså derasvälbefinnandemänniskors utan
ikroppeninte slitermaskinerarbetsmiljönaspekter utär attav

disponeringriktiga ochförtid, ergonomisktmöbler är attatt av
mellanproduktivitet ochfrämjaroch möbler män-samvarorum

ekonomiskt perspektiv,bara haniskor. viktigt inteDet ettär att
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också människans behov väl ftmge-vackra ochmötautan att av
rande miljöer. lnteriörema skall bedömas helhetsperspektiv.i ett

Ordet skallvacker i sin vidaste det ända-bemärkelse, därses
målsenliga förenas med det sköna. såväl estetiskaDet betyder att

funktionella aspekter skall bedömningskrite-med blandtassom
riema.

Följande faktorer exempel börpå bedömningsgrunderär som
aktuella för tävlingen:vara

Estetiska kvaliteter
Ergonomi
Tillgänglighet
Andra praktiska behov
Inverkan på kreativitet och produktivitet
Ekologiska hänsynstaganden
Ekonomi

Tävlingen föreslås ha två delmoment. första regionala del-Det är
tävlingar i hela landet. det andra tävlar de regionalaI momentet
vinnarna till Sveriges vackraste interiör.utsesattom

Inför det första nationell jury, delstillsätts delsmomentet en en
förjury varje region. nationella juryn fast bedömnings-Den lägger

kriterierna och utlyser tävlingen. underlätta rättvis järn-För att
förelse de nominerade skall juryn det behövsöverav se om en
indelning i olika kategorier offentliga interiörer detsamt omav
skall finnas någon nedre för interiöremas storlek.gräns

de regionala deltävlingarna nomineras interiörer inom varjeI
region. skapa intresse och hos allmänhetenFör att engagemang
föreslår jag allmänheten får med och nominera interiörer.att vara

bör inspirera allmänheten och skapa designfrå-Det diskussion om
också indikation vad allmänheten attgor, men ge en om anser en

interiörgod utmärks förslagen kommit in väljerNär regio-av. en
nal jury vinnaren, blir regionens kandidat till den nationellaut som
tävlingen.

den nationella tävlingen regionernas kandidaterI presenteras
och den nationella juryn dem till Sveriges vackrasteutser en av
interiör.
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sti-uppmärksamma ochverkligenFör medel föratt attettvara
fokuseradtävlingenmulera skapande goda interiörer bör varaav

fär-interiörerTävlingsbidragensamtiden. därförbör somvara
föreslåsTävlingendigställs under perioden till 2001. äga2000

för fort-Därefter årår 2001. bör den attvartarmatrum arrangeras
Skälet förstimulera skapande interiörer.godasätta att arran-av

hunnit skapasskall haden år det verkligenärvartannat attgera
Tävlingenregionerna.aktuella interiörer i olikaderuntnya om

möbelindustrinskall också stimulans svenskatill denses som en
ochuppmärksamhettill fonngivarna. får deoch Genom tävlingen

möjligheter sina produkter.att exponeranya
plane-aktiviteterföreslår tävlingen knyts till övrigaJag att som

harArkitektunnuseet redantill Arkitekturåret 2001. Eftersomras
Arkitekturåretfått i uppdrag hålla satsningama underatt samman

samordnafår iföreslås den institutionen uppdrag2001, även attatt
vackraste interiör.tävlingen Sverigesarbetet med att arrangera

tilljag överlåterVilka involveras frågabör ärparter somsom en
bedömerledningen för kampanjen Arkitekturåret 2001. Jag att
därför tordedeför tävlingen blir marginella ochkostnaderna att

uppdrag.kunna inom för Arkitekturrnuseetsrymmas ramen
interiörjag beskrivit bör tävlingen Sveriges vackrasteSom
företagshandla och inte minst privatastatliga, kommunalaom

samti-interiörer. tävling ökarinitiativ till sådanNär staten tar en
kravet skall föredöme. Omdigt på själv statenstaten ettatt vara

design viktigt börskall bärare budskap är statenett attvara av om
inte minstsjälv manifestera den insikten i sina lokaler. Det äregna

fråga i konflikt medtrovärdighet. Det står inte ansvars-en om en
långsiktig-full användning allmänna medel. medTvärtom; enav

dethet, filosofi och konsekventgenomtänkt ärett sna-programen
liktydigt med god ekonomi god design.påatt satsarare

inomföredömligsärskilt viktigt för bliDet är staten att mer
arkitektur-statligaarkitektur och design. delmålen för denEtt av

upphandlandeoch designpolitiken byggande, inredande ochär att
kvalitetsfrâ-behandlastatligt eller statligt understött skallärsom

handlings-föredömligt fast regeringenslades iDetsätt.ettgor
måletför design. nåarkitektur, formgivning och För attprogram

fastighetsverk fått i uppdraghar rad åtgärder inletts. harStatensen
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initiera erfarenhetsutbyte mellan för-statliga myndigheteratt som
valtar fastigheter. Myndigheter bygger förvaltar byggna-ochsom
der och anläggningar har fått i uppdrag upprättaatt egna program
för hur de skall förverka hög kvalitet inom arkitektur och design.
Regeringen har också meddelat motsvaranderiksdagen att pro-

kommer utvecklas för Regeringskansliets och utlands-attgram
myndigheternas lokaler. Det utmärkt det redan kommerär att nu
fram och riktlinjer för hur det kan bli ñre-statenprogram mer
dömlig inom arkitektur och design. förutomMen ochprogram
riktlinjer det också viktigt med konkreta exempel på lyckadeär
resultat, där påtagligt föredöme.ärstaten ett gott
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1%
sig

Kommittédirektiv

D51-Statens för formgivning ochansvar
design

Beslut vid regeringssammanträde den februari4 1999.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas uppgiftmed klarlägga det statligaatt
åtagandet formgivnings-på och designområdet.

Bakgrund

Hög kvalitet i formgivning och design viktig välståndsfaktor.är en
harDen betydelse för allas vårt dagliga liv både på det estetiska

och praktiska planet och for hur vår miljö påverkas. dennaMot
bakgrund har regeringen under år tagit flera initiativ för attsenare
formgivning designoch skall kunna utvecklas. I 1998 lademars
regeringen också fram propositionen Frarntidsformer Handlings--

för arkitektur, formgivning och design 1997/98:117.program
Riksdagen har fastställt följande mål för arbete medstatens

arkitektur, formgivning och design prop. 1997/981117, bet.
l997/98zKrUl4, rskr. 1997/98:225:

Arkitektur, formgivning och design skall goda förutsätt-0 ges
ningar tör sin utveckling.
Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga0
ekonomiska lösningar.
Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall0

till och förstärkas.tas vara
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för hög kvalitetIntresset inom arkitektur, fonngivning, design0
och offentlig miljö skall stärkas och breddas.
Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och0
upphandlande skall ñredömligtpå behandla kvalitets-sättett
frågor.
Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett0
fruktbart internationellt samarbete.

propositionen lade regeringen inte bara framI förslag till mål utan
framförde också följ

Efterfrågan förståelsenpå och för god arkitektur, formgivning-
och design bör öka.
Svenska produkter bör förknippas högsta kvalitetmed i fråga-

formgivning och design.om
Produktion utställningar svensk arkitektur, formgivningav om-
och fördesign nationell och internationell spridning bör upp-
muntras.
Sverige bör delta i de internationella utställningar-na och istora-
andra internationella sammanhang på främjarsättett som
nationens anseende och det internationella idéutbytet.
Formgivning och design bör i utsträckning användas förstörre-

stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft.att
Regionala mötesplatser och utställningsmöjligheter där form--
givare, designer och näringsliv utvecklas.kan börmötas

högskole- och skolutbildningInom det önskvärt med sådanaär-
insatser kan öka förståelsen för god arkitektur, forrngiv-som
ning och design inom samhällssektorer.skilda

En utgångspunkt för regeringen har varit god möjliggördesignatt
främjaroch tillväxt den kan leda till konkurrenskrañigaattgenom

produkter med god funktion, möjlighet till återvinning, hushåll-
ning med ändliga låga produktionskostnader ochresurser, resurs-
snålhet. Med attraktiv form blir produkterna också efter-en mer
frågade. Produkters utseende dock inte avgörande förär ensamt
efterfrågan. efterfråganDenna också beroende den kunskapär av

konsumenterna har inom området och de möjligheter de harsom
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orientera sig inom utbudet. Skolan har viktigatt uppgift detnären
gäller tidigt väcka intresse för och kunskap kvalitetsfrågoratt om
och Likaestetik. viktig kvaliteten utbildningpå denär erbjudssom
blivande formgivare och designer. diskussionFortsatt med
näringslivet behöver föras hur möjlighetden till utvecklingom

finns formgivninginom och design skall kunna tilltassom vara.

Statens åtaganden

Samhället sedan länge på olika för främja godsatsar sätt att en
utveckling inom svensk formgivning och design. Sådana sats-
ningar gäller museiverksamhet vid Nationalmuseum i Stockholm
och Röhsska i Göteborg, särskilda näringslivsfrämjandemuseet
insatser och utbildning vid universitet och högskolor i konst och
design utbildning vid s.k. kompletterande skolor. Vidaresamt
lämnas arbetsstipendier till bl.a. formgivare. Regeringen har också
infört tillstöd vissa utställare inom bild- och formområdet.ett nytt
Statligt stöd lämnas dessutom till Föreningen Svensk Fonn, som
under åren 1999-2001 kommer få nationellt uppdrag påatt ett
formområdet.

Pågående uppdrag

Regeringen har med anledning 1997/981117 vidtagitav prop. en
rad åtgärder syftar till bredda och fördjupa verksamhetenattsom

Åtgärdernainom arkitektur, fonngivnings- och designområdet.
genomförs särskilda uppdrag till myndigheter inom området.som

Avrapporterade uppdrag

Regeringen sade i 1997/98:l17 det bör övervägasattprop. om
Moderna och Arkitekturmuseet kan få förmuseet ett attansvar
visa modern formgivning och design. Med anledning detupp av
har särskild utredare haft i uppdrag lämna förslag frågan.iatten
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Förslaget har remissbehandlats. Remissinstansema har påvisat
flera tänkbara utvecklingslinjer och flera dem områdetattanserav

ytterligare utredning.kräver
institutetSvenska har på regeringens uppdrag lämnat synpunk-

på hur Sverige i fortsättningen bör framträda i designfrågor vidter
internationella utställningsevenemang. Institutets skrivelse rymmer
såväl organisationsfrågor och lämpliga utställningstillfállen som

och kostnader.ambitionsnivå

påformgivnings- och designområdetAndra initiativ

Utmärkande för formgivnings- och designområdet de mångaär
initiativ åren tagits inom området enskildasom genom av personer
och sammanslutningar. viktig aktör harEn där varit Föreningen

underSvensk Svenska SlöjdföreningenForm år 1845namnetsom
blev världens första designorganisation. Malmö driver före-I
ningen aktiv verksamhet vid Form Design SedanCenter.en som-

har Formmuseets bedrivit utställningsverk-1998 vännermaren
Skeppsholmen isamhet på Stockholm, led i föreningensettsom
påvisa behovet självständigt forrnmuseumsträvan att att ettav

skapas i Stockholm. Kalmar konstmuseum har tagit initiativ till att
etablera nationellt formgivningsarkiv. Röhsska i Göte-ett museet
borg delar sedan 1994 nordiskt designpris finansieratut ett stort av

och Söderbergs stiftelse.Torsten Ragnar

Uppdraget

Regeringen finner formgivnings- och designområdet i behoväratt
grundlig kartläggning och samlad beskrivning. Formgiv-av en

nings- och designfrågor har beröring samhällssektorer.med många
Önskan bättre samordnad politik på området ärom en en av
utgångspunktema för regeringen tillkallar särskildatt utre-nu en
dare.

Utredaren skall i samverkan med berörda myndigheter,nära
institutioner och organisationer inom fonngivnings- och design-
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området precisera, motivera och förtydligapröva, statligadet åta-
gandet för formgivning och design.

Utredaren skall hålla sig underrättadäven redovisningardeom
regeringsuppdrag myndigheter på området lämnathar ellerav som

kommer lämna under år 1999.att
Utredaren skall ha följande uppgifter:

Beskriva och analysera internationella förebilder och goda-
exempel inom formgivnings- och designområdet.
Kartlägga och analysera de resultat hittills uppnåttssom- genom
det befintliga statliga åtagandet på formgivnings- och design-
området.
Analysera det statliga stödet till institutioner och organi-om-
sationer inom området fördelas ändamålsenligt i enlighet med
de mål riksdagen fastställt för formgivnings- och design-som
området.
Belysa formgivnings- och designområdets betydelse för- en
ekologiskt hållbar utveckling hur sambanden mellansamt ange
dessa områden kan förstärkas.
Utreda hur upphandling och tjänster kanstatens av- varor
utvecklas för främja god formgivning och design ñin-att samt

förebild för kommunal upphandling.t.ex.gera som
Överväga och lämna förslag till hur musei- och utställnings--
verksamheten på formgivnings- och designområdet kan och bör
utvecklas med hänsyn till behovet skapa slagkraftigattav en
mötesplats för samtida formgivning och design. bedömningenI
skall såväl de statliga icke-statliga verksamheterna påsom om-
rådet ingå.
Kartlägga arkivsituationen på området och bedöma de insatser-

för dokumenteragörs den skapande inomattsom processen
formgivning och design.
Lämna förslag på hur samverkan mellan myndigheterna och de-
statligt finansierade institutionerna kan stärkas hur dessasamt
kan samverka med icke-statlig verksamhet på området.
Lämna förslag hurpå samverkan mellan och näringslivetstaten-
kan utvecklas på området.
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Närmare utveckla Svenska förslaginstitutets vilkatill vid till--
fällen Sverige bör delta inom formgivnings- och designområdet
i internationella sammanhang prioritera motiveraochsamt ett
svenskt deltagande. Nya förslag skall lämnas i första hand
andra områden utställningar.än
Lämna förslag till särskilda satsningar inom fonngivnings- och-
designområdet i samband med arkitekturåret bl.a.2001 med ut-
gångspunkt från belysning EU:s insatser området.en av

förslagLämna till och motivera omfattning och inriktning på-
åtagande på formgivnings- och designområdet.statens

Beskriva och analysera internationella förebilder och goda-
exempel inom form och designområdet.

Utredarens förslag skall kostnadsberäknas och innehålla förslag
finansiering.till kanDetta ske konkreta förslagattgenom om

effektiviseringar eller omprövningar lämnas. Förslag ettom even-
tuellt utökat statligt åtagande skall statsfmansiellt neutralt.vara

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall lämna delredovisning till regeringen densenasten
november1 1999. Delredovisningen skall underlag och for-avse

i fråganslag musei- och utställningsverksamhet arkitek-samtom
turåret 2001.

Utredarens arbete skall avslutat och redovisat i sin helhetvara
till regeringen den 1 2000.senast mars

Kulturdepartementet
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Förslag till Förordning med2000:000
instruktion för myndigheten NN

Uppgifter

Myndigheten har uppgift1§ till att

utställningar skapa medvetenhet kringl och engagemanggenom
design hos allmänhet, näringsliv, universitet och högskola,
skola, ochbransch- och intresseorganisationer inom medsamt
beröring till området,

dokumentation bedriva kunskapsutveckling inomgenom egen
designområdet,
stödja, verka för skapa nationella kun-och överblick denöver
skapsutvecklingen inom design, vilket inbegriper stimuleraatt

aktiv och systematisk inom området,dokumentationen
samverkan i projektform åstadkomma gemensamtgenom

lärande och kunskapsöverföring inom den del museiom-av
rådet berörs design, mellan berörda ochsamtsom av museer
högskola, näringsliv och designfrämjande organisationer eller

part,annan
tillsammans profile-med näringslivet skapa utställningar som

svenskt näringsliv nationellt och internationellt, attrar genom
fasta på svenska produkters och tjänsters unika utformningta

de demokratiska och humanistiska värderingarsamt ut-som
märker vår företags- och designkultur,
verka för internationellt erfarenhetsutbyte.samarbete och
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Verksförordningens tillämpning

2§ Verksförordningen 1995:1322 skall tillämpas på myn-
digheten med undantag andra2 4 § stycket, 5 14 19§av
första stycket 20, 21, 30, 32 och 33 §§. Vad i 6-samt som anges

chefens9 skall istället gälla styrelsen.om ansvar

Myndighetens ledning

Myndigheten leds3 § styrelse förav en som ansvarar myn-
dighetens verksamhet. Myndighetschefen för och lederansvarar
den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Styrelsen

4§ Styrelsen består högst sju ledamöter. En ledamö-av av
ordförande och vice ordförande.ärterna ären

Styrelsen beslutför ordföranden minst hälftenär och övriganär av
ledamöter närvarande.är

Myndighetschefen får vid styrelsens sammanträden.närvara

Organisation

5 § Ett samrådsorgan skall finnas vid myndigheten. Rådet
skall referensgrupp till myndighetschefen. tillsättande,Rådetsvara
uppgifter och arbetsformer beslutas styrelsen.av
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Personalföreträdare

6§ Personalföreträdarförordningen 1987:1101 skall tilläm-
på myndigheten.pas

Personalansvarsnämnden

7 § Myndighetens personalansvarsnänmd består förutom av-
myndighetens styrelse och personaltöreträdama myndighets-av-
chefen. Myndighetens chef ordförande.är

Nämnden beslutför ordföranden och minst hälften deär när av
andra ledamöterna närvarande.är

Styrelsens uppgifter

8 § Utöver vad i § verksförordningen13som anges
1995:1322 skall styrelsen besluta i frågor principiellt intresseav

styrelsens ordförande eller myndighetschefen hänskjuter tillsom
styrelsen.

Ärendenas handläggning

9 § När myndighetschefen inte i tjänst eller i övrigt har för-är
hinder, sköts chefens uppgifter den tjänsteman hon ellerav som
han bestämmer.

Anställningar

10 Myndighetschefen§ anställs regeringen för bestämdav en
tid.

ll § Myndigheten har anställa adjungerad professorrätt att en
för bestämd tid.en
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Myndigheten anställer övrig personal.

12§ Ordföranden och andra ledamöter styrelsen utsesav av
regeringen för bestämd tid.en

Styrelsen vice ordförande.utser
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Förslag till arbetsordning för

myndighetens råd

Myndighetens råd referensgrupp till myndighetschefen iär
de frågor denne beslutar. Rådet skall särskilt kunna:som

rådgivande till hur den tvärvetenskapliga samverkan med0 vara
andra kan bedrivas, för hantera design- ochparter att
formområdet på optimalt sätt,ett

förslag till dokumentations- och forskningsprojekt kan0 ge som
knytas till eller initieras med anledning arbetet medav- -
framtagning utställningar vid myndigheten,av

2§ Myndighetens styrelse rådets ledamöter. börDessautser
tillsättas för förår i säkerställa rådet har lämpligtre taget, att att en
sammanställning aktuell kompetens. Myndighetschefen ärav
ordförande i rådet.

Bland ledamöterna bör finnas företrädare för de centrala
inom eller med beröring till design ochansvarsmuseema, museer

form, högskola och näringsliv. Rådet skall bestå högst sjusamt av
ledamöter och vid behov adjungera ytterligareäger rätt att
ledamöter.

3§ Rådet sammanträder på tider rådet själv bestämmersom
eller efter kallelse ordföranden. Rådet skall ha minst tvåav
sammanträden år.per
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4§ någon ledamotOm framför skiljaktig mening frågai en
där rådet rekommendation och där ledamoten deltagit iger -
diskussionen skall denna mening antecknas.-

Rådets5§ sammanträden skall protokollföras. skallDe
justeras ordföranden och ledamot. Myndigheten skallexternav en

för sekretariat rådet.svara
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Kalkyl verksamhetens kostnaderöver

och intäkter

redovisar denJag här kalkyl ligger till grund för min be-som
dömning ñnansieringsbehov för den verksamheten. Budgetav nya
för verksamheten beräknas till totalt miljoner kronor18 år.per

Den dimensionering ligger till förgrund budgeten baserarsom
sig på jämförelser med befintliga och andra utställnings-museer
verksamheter. Verksamheten beräknas ha följande kostnader och
intäkter miljoner kronor:
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Kostnader mia

Basverksamhet
Lokal 4,0
Inredning 0,5
Utrustning 0,8
Personal 4,0
Marknadsföring och information 0,8
Resor 0,4
Administration och övriga kostnader 0,5

Projelczverksamhet
Utställningar 6,5
Seminarier och andra utvecklingsprojekt 0,5

Totalt är 18,0per

Intäkter min

Myndighetens intäkteregna
Entréintäkter 1,0
Seminarieintäkter 0,8
Intäkter från enskilda företag och vissa andra utställare 1,0
Intäkter från bildarkivet 0,2

Statliga anslag
Utbildning och universitetsforslcning Utgiñsomr. 16 1,5
Kultur, medier, trossamñmd och ñitid Utgiftsontr. 17 4,5
Näringsliv Utgiñsomr. 24 1,5

Bidrag fån näringsliv, kommun och landsting
Näringsliv 3,75
Kommun och landsting 3,75

Totalt år 18,0per
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Kostnader

kalkylerDe approximering anspråkupprättas påär utansom en
exakthet. Syftet med kalkylen ungefärlig bildär att ge en av
myndighetens ekonomiska villkor. Verksamhetens kostnader be-
räknas bestå kostnader dels för basverksamheten, dels förav pro-
jektverksamheten. Kostnadsposten basverksamhet fastarymmer
kostnader för verksamhetens drift och för kunskapsutveck-egen
ling. Kostnadsposten projektverksamhet i första hand fram-avser
tagning utställningar, också andra samverkansprojekt medav men
externa parter.

Basverksamheten

Basverksamheten beräknas ha kostnader 11 mkr för lokal, inred-
ning, utrustning, personal, marknadsföring och information, resor

övriga kostnader. Basverksamheten inkluderar blandsamt annat
drifts- och utvecklingskostnader för bibliotek och bildarkiv. Jag
utgår från befintligt bibliotek och bildarkiv länkas tillatt ett
mötesplatsen, sedan står för drift och utveckling dessa.som av
Därför har jag inte kalkylerat in kostnader för skapa eller köpaatt

bibliotekin och bildarkiv.
Lokalkostnadema 4 mkr frånutgår total på cirka l 500ytaen

kvadratmeter. inbegriperDet utställningsyta, också övrigamen
för seminarierum, bildarkiv, bibliotek,ytor kontor och förråd.

Beräkningen kvadratmeterkostnad har utgått från hyra påav en
2 700 kronor kvadratmeter och år.per

Kostnadspostema inredning 0,5 mkr och utrustning 0,8 mkr
utgår från den årliga kapitalkostnaden för inredningen och
utrustningen, det vill inte från anskaffningsvärdena.säga I utrust-
ning ingår såväl säkerhetsanordningar redskap för multi-som
mediapresentationer. Dessutom ingår inrednings- och utrustnings-
kostnaderna för biblioteket och bildarkivet.

Personalkostnaderna 4 mkr baserar sig följandepâ per-
sonalbehov: verksamhetschef, adjungerad professor med 50en en

tjänst, fem intendenter, bibliotekarie admi-procents samten en
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nistratör. Utöver dessa personalkostnader tillkommer bland annat
kostnader för utställningspedagoger finansieras projekt-viasom
verksamheten, eftersom de skall direkt knutna till de olikavara
utställningsprojekten.

Kostnadsposten marknadsföring och information 0,8 mkr är
beräknad för möjlighet profilera verksamheten.att Utöverattge
dessa marknadsföringskosmader tillkommer marknadsföring av
enskilda utställningar. Marknadstöringskostnadema år dessa
ingår i projektverksamheten.

Utgångspunkten för kostnadsposten 0,4 mkr ärresor
institutionens behov upprätthålla kontaktnät, något denatt ett som
föreslagna verksamheten kräver, eftersom den i hög grad bygger
på samverkan med andra institutioner nationellt och intematio-
nellt.

Administration och övriga kostnader 0,5 mkr omfattar bland
kostnader för del mötesplatsens administration,annat en av som

kan handhas Kammarkollegiet eftersom mötesplatsen ärav en
liten myndighet. Därutöver tillkommer andra kostnader intesom
heller de knutna till enskilda utställningarär eller andra projekt
där mötesplatsen samverkar med institutioner.externa

Projektverksamheten

Kostnadsposten projektverksamhet 7 mkr i första handavser
framtagning utställningar, kan ocksåav men rymma annan
utvecklingsverksamhet seminarier och workshops kring olikasom
aktuella frågor inom designområdet.

Kalkylen för utställningsverksamheten utgår från måttligen
ambitionsnivå för omfattningen utställningar, med tanke attav
det kommer tid innan funnit lämpliga formeratt ta fören man
samverkan med högskola ochexterna univer-parter som museer,
sitet näringsliv. Utställningsverksamhetens kostnadersamt är
beräknade till totalt miljoner6,5 kronor. Det både kostnaderavser
för skapande utställningar föroch lån svenska och utländskaav av
utställningar. En enskild utställningstörre skapas på mötes-som
platsen beräknas kosta miljoner1,5 kronor. baserarDet sig på
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vilket inbegriper försäkring ellerutvecklingskostnader 0,7 mkr
ersättning tillutställningsgaranti för inlånade föremål desamt

skapar mark-institutioner med och utställningarna,ärexterna som
trycksakerutställningen mkr exklusivenadsföring 0,4 de somav

utvecklingskostnader, utställningspedagoger 0,2 mkringår i samt
och iutställningen den kan i sin helhetanpassning så turneraav

genomsnittlig kostnad vid lånmindre versioner 0,2 mkr. En av
till kronor.utländsk utställning beräknas 1,3 miljoner Detstörreen
avgift institutionenför och tillomfattar kostnader transport som

trycksaker marknads-utställningen mkr, 0,2 mkr,lånar 0,5ut
visningspersonal 0,2 mkr.mkr ochföring 0,4

utvecklingsverksamhet beräknas kostaochSeminarier annan
omfattar bland kostnader förkronor. Det0,5 miljoner ersätt-annat

andra deltagare seminarie- ochning föreläsare och vissatill som
kostnader för marknadsföring och dokumen-gruppledare, samt

tation.

Intäkter

intäkter uppskattas till 3 miljoner kronor.Myndighetens egna
entréintäkter, seminarieintäkter, intäkter frånbestårDessa en-av

bild-vissa utställare intäkter frånskilda företag och andra samt
arkivet.

mkr baserar sig 50entréintäkter 1 på 000Beräkningen av
i genomsnittlig inträdesavgift.besökare årligen och 20 kronor

försiktigt antagande för initialt inteAntalet besökare är ett att man
skall optimistiska förväntningar. Inträdesavgiftenha alltför är av-

skolelever, barnfamiljer medsiktligt lågt för studenter,attsatt
besöka utställ-flera skall råd regelbundet mötesplatsensha att

ningar.
från seminarier mkr bygger på mötesplatsenIntäkterna 0,8 att

ha ifyra seminarier år. Ett seminarium beräknasarrangerar per
och avgift kronor.betalande deltagare på 2 000genomsnitt 100 en

vissa andra utställare mkrIntäkter från enskilda företag och 1
kostnader för arbete med utställ-täckning mötesplatsensavser av

företag eller andra utställare profilerar sinningar, där enskilda
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verksamhet. Dessa företag eller utställareandra skall bäraegen
sina kostnader i anslutning till utställningen. Men därutöveregna
skall de också mötesplatsen för arbete framtagningmedersätta av
utställningen och för utställningspedagoger skall visa utställ-som
ningen. kostnaderDessa beräknas uppgå till miljoner0,25 kronor

utställning. tidigareSom påpekats skall mötesplatsenper ansvara
för sådana utställningar håller höga kvalitet verk-att samma som
samheten i övrigt.

Intäkter från bildarkivet 0,2 mkr baserar sig på bildut-200
lâningar med avgiñ på kronor1 000 utlåning. Uppskatt-en per
ningen intäkten baserar sig jämförelsepå med andra ochparterav
verksamheter bedriver kommersiell bildutlåning.som
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Yrkesorganisationer medinom eller

designområdetanknytning till

tillkomplement redogörelsen för begreppen jag härSom ger
på företräderläsaren exempel antal yrkesorganisationer,ett som

professionella inom designområdet. Beskrivningen inteutövare tar
alla yrkesorganisationer inom eller med beröring till området,upp

jag bildurval god designområdetsärutan ett som anser ger en av
yrkesorganisationer och Det sig bådeutövare. rör utövareom som
uteslutande arbetar med design, också sådana för vilkamen om
design ingår arbetsuppgifterna.del Exempel på detensom av

arkitekter utformningkan arbeta med den byggdaärsenare som av
miljön, utfommingockså med möbler och andramen pro-av
dukter.

KIF

Sveriges IndustrifonngivareKonsthantverkare och KIF är en
yrkesorganisation för konsthantverkare och industriformgivare.
Organisationen har cirka 450 yrkesverksamma medlemmar.

harKIF alltså både konsthantverkare och industriformgivare
medlemmar, industrifonngivamadär ofta har anknyt-närasom en

ning till konsthantverk, eftersom företrädesvis arbetar inomde
textil-, keramik- och glasindustri. dessa industrier ofta före-I är
målens estetiska gestaltning mycket central och materialet har en
framskjuten roll. Arbetsområdet bland medlemmarna i KIF om-
fattar exempelvis unika konsthantverksföremål, offentliga ut-
smyckningar, byggnadselement keramik formendär ärsom av
avgörande betydelse bruksföremål glas ochsamt mattor.som
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Den främsta uppgiften för KIF arbeta med kulturpolitiskaär att
frågor för förbättra yrkesutövamas ekonomiskaatt och sociala
möjligheter. Organisationen remissinstans inomär sitt område och

sina medlemmar i olika andrarepresenterar politiska sammanhang.
Eftersom KIF förhållandevis litenär organisation med knappaen

samverkar den i flera frågor med Konstnäremas Riks-resurser
organisation KRO. De två organisationerna driver ofta gemen-

frågor, eftersom deras medlemmars yrkesområdensamma samt
sociala och ekonomiska situation har likheter. I medlem-stora

intresse driver de två organisationerna frågormarnas som upp-
hovsrätt, och andra skattefrågor. De verkar förävenmoms- att
skapa ytterligare samarbetsorgan för bildutövare i form konst-av
hantverkare och industriformgivare, också yrkesutövaremen som
till exempel fotografer och tecknare. KIF arbetar idag inte direkt

beställare och konsumenter medmot marknadsföring sinaav
medlemmar, eftersom detta uppgiftär sköts organi-en som av
sationen Konsthantverkscentrum. På sikt vill KIF dock få till stånd

nationell där konsthantverk kan för höjaen presenterasarena, att
allmänhetens medvetande området.om

SAR

Svenska Arkitekters Riksförbund SAR arkitektemas ideellaär
yrkesorganisation. Organisationen har cirka 4 000 medlemmar och
700 studerandemedlemmar vid de tekniska högskolornas arkitek-
tursektioner. Medlemmarna arkitektemas alla yrkes-representerar
områden; byggnadsprojektering och byggnadsvård, planläggning
och samhällsplanering, projekt- och byggadministration, forskning
och undervisning förvaltning den byggda miljön.samt av

Arkitektemas yrkesområden förenas kunskapen ochav omsor-
byggnader och bebyggelse, kombinationen det tekniskagen om av

och estetiska med det verksarnhets- och samhällsinriktade kun-
nandet den speciella samordningsroll,samt präglar mångasom
delar arkitektens yrkesutövning. Gemensamt för arkitekterav -

också för andra arbetar med design i ord och bildmen är attsom -
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parallellt arbeta med helheter detaljer i metodiskt skiss-och ett
godarbete. SAR arkitektur helhetsbegrepp däräratt ettmenar

formgivning.många frågor också design ochrör
förSAR forum utbyte erfarenhet och kunnande mellanär ett av

arkitekter för utveckling samarbete arkitektermellan isamt av
olika roller med andra yrkesutövare.och Förbundet ocksåagerar
utåt kontakt med myndigheter, organisationer, skolor,genom
byggsektom, massmedia och allmänhet. Det utåtriktade arbetet
sker i form prograrnverksamhet, tävlingar, publikationer,av

utvecklingsverksamhet,forsknings- och remissarbete, deltagande i
debatter.seminarier och

SID

Föreningen Svenska Industridesigner SID den svenska yrkes-är
föreningen för industridesigner. Föreningen har cirka medlem-500

vilket de industridesigner verksammaär merparten ärmar, av som
i Sverige.

Föreningen vill industridesignSID visa nyckel-äratt en
kompetens för estetiskt och funktionellt gestalta produkter såatt

fördessa fungerar och attraktiva för användarna. Därmedäratt
konkurrenskraftigablir produkterna också på marknaden och

lönsamma företagen.investeringar för Föreningens definition av
industriell design det innebär fomimässig och funktionellär att
gestaltning produkter, eller utifrån brukarens,systemav processer
miljöns och marknadsekonomins förutsättningar.

SID arbetar för främja utvecklingen industridesign,att av
informera och öka kunskapen industridesign, tillvarata design-om
kårens intressen förverka god sammanhållning bland med-samt
lemmama.

SID designeryrket hålleri dag på förändrasatt överattmenar
hela världen. Dels många utbildningar framväxer typernya av
inom skapas efterfråganområdet, dels och möjlighet till typernya

designtjänster, enligt kan omfattaSID design vadnästanav som av
grafiskhelst från industridesign och design till web-designsom -
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och design. Samtidigt betonar SID konkurrensenmanagement att
från utländska designbolag med brett spektrumstora ett av-
kompetenser kraftig också på den svenska hemmamarknaden.är-

svenska industridesignkontorenDe ismå jämförelse med deär
utländska konkurrentema och har svårt hävda sig dem. Detatt mot
ställer krav på medverkaSID i de omvandlingar designatt som
genomgår och på olika förbättra kompetensen hos nuvarandesätt
och blivande yrkesverksamma inom industridesignkåren.

behöverDessutom svenska industridesigner profileras tydligare
nationellt och internationellt.

SIR

Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund SIR denär orga-
nisation företräder inredningsarkitektema yrkesgrupp.som som
SIR har cirka 750 medlemmar. dessaAv 100 studerande-är
medlemmar och 100 pensionerade inredningsarkitekter. Ungefär
80 de i Sverige yrkesverksamma inredningsarkitektemaprocent av

medlemmar i SIR.är
Inredningsarkitektema arbetar främst med den inre arkitektu-

ren, det vill byggnaders interiörer. Uppgifterna kansäga avse
design hela interiörer eller enskilda delar till exempelav som
möbler. flesta inredningsarkitektemaDe arbetar med offentliga
miljöer hos företag eller andra organisationer. fåtalEtt deav
yrkesverksamma arbetar med privata hemmiljöer.

främstaDen uppgiften för SIR bidra till utveckla,är att att
tydliggöra och marknadsföra inredningsarkitektemas kompetens
och yrkesroll. Det organisationen antal insatser. SIRgör ettgenom
medverkar i och påverkar grundutbildning och förbereder stude-
rande för yrkeslivet. arbetarDessutom organisationen med kompe-

förtensutveckling yrkesverksamma inredningsarkitekter, inom de
områden där marknaden kräver förändrad och delvis förnyaden
yrkesroll. verkar ocksåSIR för stärka olika målgruppers posi-att
tiva attityd till inredningsarkitekter. Det sker bland annat genom

i media och via andra kanaler sprida kunskap förebildligaatt om
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projekt inredningsarkitektemasoch kompetens. SIR tillhanda-om
håller kompetensbank, där potentiella uppdragsgivareäven kanen

de olika medlemmarnas individuella kompetenser för på såattse
få hjälp med hitta inredningsarkitekt tillsätt denatt en passarsom

aktuella uppgiften. dessa insatserUtöver samarbetar SIR med ett
femtiotal utvalda företag, för utbyte branschkunskap,av gemen-

kundträffar, utbildning, seminarier och mark-samma gemensam
nadsföring.

Sveriges Reklamförbund

Sveriges Reklamförbund branschorganisation för friståendeär en
företag huvudsakligen verksamma inom marknadskommu-ärsom
nikation. Bland medlemmarna finns reklambyråer, designföretag,
eventbyråer, PR-byrâer, intemetbyråer och direktmarknadsförare.
Organisationen skiljer sig från de andra yrkesorganisationema som
jag beskriver i denna bilaga, det inte enskilda yrkes-ärattgenom

företag medlemmar. Sveriges Reklamförbundutövare ärutan som
ändå i det här sammanhanget,är eftersom förbundetvärt nämnaatt

de andra organisationernas huvudsakliga motsvarighet förär
yrkesgruppen grafiska designer. det finnsMen också andra yrkes-

hos medlemsföretagen. Förbundet har företagsmed-350grupper
lemmar vilka 85 reklambyråer.ärprocentav

Designföretagen medlemmar i förbundet verksammaär ärsom
inom områden grafisk design, förpackningsdesign, produkt-som
design, industridesign vammärkesdesign eller kalladsåsamt
Corporate Design omfattar profilering hela företag. Isom av
Sveriges Reklamförbunds perspektiv design för företagär sättett

gestalta sina strategier. handlarDetatt uttrycka de värde-attom
ringar visst företag står för och förtydliga det före-ettsom som

erbjuder sina kunder. Det innebär främst frånutgårtaget att man
hur designen kommunicerar.

Sveriges Reklamförbund förverkar tillvarata medlemmarnasatt
intressen, öka kunskapen reklamen och övrig marknadskom-om
munikation konkurrensmedel sprida förståelse församt attsom
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roll ireklamens samhället. För uppnå sina syften arbetar Sve-att
riges Reklamförbund bland med utbildning, juridisk råd-annat
givning, tävlingar, myndighetspâverkan, seminarier och attgenom

virtuell handels- och mötesplats för medier och medie-vara en
byråer. Förbundet lägger särskild tonvikt skapavid förståelseatt
för design konkurrensmedel.som

centralEn utmaning för förbundet medlemmarnaär att möter
ökad konkurrens från utlandet, inte minst från Storbritannien. Den
brittiska regeringen har på tid gjort framgångsrik inter-senare en
nationell profilering de inhemska designkontoren. Fleraav av
dessa dessutom betydligt sina svenska konkurrenterär större än
och har bredare sammansättning kompetenser. Enligt Sve-en av
riges Reklamförbund inte intern kompetensbreddär avgö-en av
rande betydelse. mindreEtt företag kan kompensera bredden

arbeta i nätverk med andra företag och på så lyfta inatt sättgenom
de kompetenser behövs i varje enskilt uppdrag. Däremotsom

Sveriges Reklamförbund den ökade internationella kon-attmenar
kurrensen måste tydlig och kraftfull internationellmötas genom en
positionering svensk design.av
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