
STOCKHOLM DESIGN 
ETT NAV FÖR KREATIVITET OCH INNOVATION 



•  Norden har en vital och innovativ designscen som tillsammans 
med den italienska och japanska anses vara den bästa i världen – 
och navet för denna kreativitet ligger i Stockholm. 

•  Stockholm saknar dock  fortfarande ett självklart centrum för 
design, i motsats till övriga nordiska huvudstäder och flera andra 
svenska städer.  

•  Det saknas en naturlig publik arena, ett regionalt, dynamiskt och 
aktivt center i direkt kontakt med medborgare och huvudstadens 
inresta besökare.  

•  Behovet är stort av att samla kompetenser från hela arkitektur- 
form- och designområdet och därmed stimulera design- och 
samhällsutvecklingen.  

 
•  Arenan ska också vara ett nav där arkitektur och design bidrar till 

problemlösning, en plats för samtal och medskapande vid samtida 
utmaningar som bostadsbrist, integration, och miljöfrågor. 
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STOCKHOLM-  
THE CAPITAL OF SCANDINAVIAN DESIGN 
 



SHOP 

EVENEMANG & KONFERENS KURSER, SEMINARIER & WORKSHOPS 

YTOR FÖR VERKSTÄDER / KREATIVA NÄRINGAR 

RESTAURANG/ CAFÉ 

UTSTÄLLNINGAR / GALLERI 



VAD VILL VI ÅSTADKOMMA MED STOCKHOLM DESIGN? 

•  Verka i samtid och framtid och med både spets och bredd 

•  Vara i framkant gällande ny teknik och digitalisering 

•  Vara förebildligt och inspirerande inom hållbar utveckling 

•  Ha lokal, regional, nationell och internationell utblick 

•  Driva utveckling och tillgängliggöra resultat för allmänheten 

•  Alltid vara värt ett besök - både för stockholmare och turister 

•  Ha en aktiv egen verksamhet men också vara en scen för andra 
– samarbeten är fundamentalt 



EXEMPEL PÅ SAMARBETEN 

•  Branschorganisationerna inom arkitektur, form och design och övriga kreativa 
näringar 

•  Näringsliv och akademi  

•  Lokalt: Kulturhuset, Liljevalchs, klusterbildningar exempelvis design & IKT i 
Kista med flera 

•  Nationellt:  ArkDes, Nationalmuseum, Röhsska museet  

•  Regionalt: Svensk Forms och Sveriges Arkitekters regionala verksamheter 
samt andra aktörer i regionerna 

•  Internationellt: utbyten genom egna nätverk, internationella turnerande 
utställningar 

•  Swedish Design Moves- regeringens satsning på internationell 
marknadsföring av Sverige som designland,  m.fl. 



•  Stockholm Design bör vara lokaliserat i centrala Stockholm, dock 
gärna på en plats som är behov av omdaning och vitalisering 

•  Lokalerna bör vara i en fastighet som tål viss modernisering 

•  Lokalerna bör ha en karaktär som är en attraktion i sig 

•  Hyresvärden bör ha förståelse för verksamhetens betydelse, det 
långsiktiga perspektivet i verksamheten och anpassa 
kontraktsförhållanden därefter 

•  I önskad satsning bör lokalerna ha storleken minst 2000 kvm 

LOKALISERING & FASTIGHET 



NÄSTA PROJEKTFAS (VÅREN 2017) 

  
•  Upprättande av affärs- och etableringsplan 
•  Upprättande av budget och tidplan 
•  Framtagande av underlag för kommunikation och 

pressbearbetning 
•  Förankring beslutsfattare, potentiella samarbetspartners 

samt andra intressenter 
•  Arrangemang av publikt semiarium och workshops 
 
 
Presentation Stockholm Stad, maj 2017 
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