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SVENSK FORMS RIKSTÄCKANDE ROLL VÄXER
Rapporter strömmar in från våra tretton
regionalföreningar om nya landvinningar.
Det är i regionerna det händer. Svensk Form
Väst har fått finansiering för att fortsatt främja
internationalisering ”Design Väst goes Globe
2017”, Gotland har fått bidrag för att undersöka
förutsättningar för en regional mötesplats för
design, Jämtland och Örebro utvecklar sina
Formveckor och Form/designcenter i Malmö
utökas med Sveriges Arkitekters första regionala
kontor för arkitektur och livsmiljö. Dalarna, som
ledde studien ”Upplev Kultur Var Dag” om hur
arkitektur och design kan stärkas i kultursamverkansmodellen, arbetar kraftfullt vidare och
har tillsatt en särskild designhandläggare. Flera
regioner deltog i en stor formsamling i samma
ärende på kulturdepartementet. Trägen vinner.
Nu ligger ett regeringsförslag ute på remiss om
att bild och form ska bli ett eget område i kultursamverkansmodellen och att särskild finansiering ska tillföras för ändamålet.
Snart kommer en ny politik för arkitektur,
form och design och flera initiativ för att stärka
designens roll har inletts parallellt, där svensk
Form deltar aktivt, såsom Designprogrammets
marknadsföring av Sverige som designland lett
av VisitSweden, liksom Team Sweden-projektet
för ökad export av kulturella och kreativa
näringar. Svensk Form driver intensivt frågan
om uppbyggnad av ett regionalt Designcenter i
Stockholm, i ett första skede tillsammans med
Sveriges Arkitekter och ASFB-Association of
Swedish Fashion Brands. Samtidigt vill vi se
bildandet av fysiska mötesplatser i hela Sverige.
Vi noterar hur designfrågorna får extra tyngd
i regioner där det finns center, museer, utbildningssäten och naturliga mötesplatser.
Under året medverkade Svensk Form i flera
internationella satsningar. Den ojämförligt
största var utställningen Design Solutions Swedish Design for 170 Years i Taipei, som
inledde World Design Capital 2016 om svensk
designhistoria och framtid, där Svensk Forms
historia till nutid presenterades. Utställningen
lockade över 40 000 besökare. Internationalise-

ring betyder att främja svensk design internationellt, men lika mycket om att ta världen hit och
verka för mångfald.
Ung Svensk Form och Design S tog stora kliv
framåt under 2016. Hela Designsverige står nu
bakom Design S som värdar för olika kategorier. Design S speglar hela bredden inom design
idag, inklusive tjänstedesign, digitala produkter
och innovationer. Konceptet stärks ytterligare
inför nästa omgång.
Ung Svensk Forms vision om att öppna dörrar för nya generationer och stimulera talang
förstärks genom många partnerskap och vidgad
jury. Ung Svensk Form, som alltid varit ett fönster mot framtiden, firar 20-årsjubileum 2017.
Tidningen Form publiceras sex gånger om
året inom Mandelgren Magazine AB och har
utvecklat fler digitala kanaler med debattforum
och 120 000 följare på facebook. Under året
har Form Content kommit igång, vilket märks
tydligt under 2017.
Svensk Form är en unik aktör inom designområdet, med sin rikstäckande närvaro, sin
rika historia, kunskapsbank och stora nätverk.
Verksamheten bygger på en djup humanistisk
värdegrund och har drivits av eldsjälar genom
historien. Alltid i samtiden.
Tack alla medlemmar för ert engagemang
genom alla år. Personligen har det varit ett
privilegium att få vara med och leda Svensk
Form under 13 år, ännu en länk i föreningens
172-åriga historia. Till årsskiftet välkomnar vi
Mats Widbom som ny VD, den 33:e i ordningen. Han kommer att fortsätta dialogen med
er och ta föreningen in i en ny era i med många
spännande öppningar för designutvecklingen
över hela landet.
Stockholm i maj 2017
Ewa Kumlin
VD Svensk Form
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SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2016
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som verkar för att stimulera
och påverka form-arkitektur- och designutvecklingen i Sverige samt främja svensk
design internationellt. Internationalisering innebär också att ta världen hit och att verka för
mångfald. Vi hade vid årsskiftet (2016-2017) 3 539 medlemmar och är rikstäckande genom
13 ideella regionala föreningar. Svensk Forms företagspool har 65 medlemmar.
Tidskriften Form är den främsta medlemsförmånen och bevakar nordisk arkitektur och
design. Svensk Form driver de nationella designutmärkelserna Design S och Ung Svensk
Form, producerar utställningar, seminarier, utlandssatsningar och driver programverksamhet över hela landet. Svensk Form är världens äldsta formorganisation, bildades 1845, och
har ett rikt och tillgängligt arkiv, såväl fysiskt som digitalt.
Svensk Form verkar som en kunskapsplattform, förmedlare och opinionsbildare för formområdet. Vi arbetar med ett brett designbegrepp som innefattar formgivning av produkter,
tjänster och miljöer. Alltifrån konsthantverk och mode till industridesign.
Regeringsuppdraget för 2016 (4 429 000 SEK)
Föreningen Svensk Form ska stimulera designutvecklingen i Sverige
samt vidga och fördjupa kunskapen om form- och designfrågor. Med
utgångspunkt i samtiden ska föreningen visa vilka möjligheter design
kan ge individen, kulturen, samhället och näringslivet. Vidare ska Svensk
Form fortsatt initiera framåtsyftande projekt och förmedla erfarenheter
och lärdomar om designsatsningar. Svensk Form ska även främja svenskt
mode internationellt i nära samarbete med svenska modeorganisationer
liksom med svenska utlandsmyndigheter.
Svensk Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens
tretton aktiva regionalföreningar i samverkan med regionerna.
Föreningen Svensk Form ska i förekommande fall tillämpa gällande
avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers
medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet).

VÅRA VÄRDERINGAR OCH LEDORD:
Vi står upp för konstnärlig kvalitet och
icke mätbara värden
Vi värnar om en inkluderande hållning
och designens samhällsförbättrande
kraft
Vi vårdar vårt humanistiska arv och hävdar formgivarens empati för användaren
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Vi är till för dem som söker inspiration,
kunskap, trovärdighet och kvalitet från
en oberoende aktör och för dem som vill
påverka, delta aktivt och bidra med kraft
och kunnande.
Jämställdhet, mångfald och hållbar
utveckling ska genomsyra hela verksamheten

3539

medlemmar

13

regionalföreningar

65

medlemmar
företagspool

FÖRENINGSARBETE OCH MEDLEMMAR
SVENSK FORMS STYRELSE OCH PERSONAL
Svensk Forms Styrelse, som utses på föreningens årsmöte, beslutar om budget och verksamhetens övergripande inriktning. Vd leder det löpande operativa arbetet utifrån styrelsens
prioriteringar. Ett särskilt ekonomiutskott förbereder budget och ekonomifrågor.
Under 2016 hade Svensk Forms styrelse 6 sammanträden, två extra telefonmöten och ett strategimöte, där man fastställde vilka steg som skulle tas härnäst mot målet att Svensk Form ska
vara den självklara nationella form- arkitektur- och designrepresentanten. Tidningen Form
utvecklas som opinionsbildare och diskussionsforum med vidgade kanaler i sociala medier,
förlagsverksamhet, contentbyrå och nya nätverk. Ett gemensamt mål för Svensk Form och
för designutvecklingen i Sverige är att arkitektur, form och design blir ett eget område i kultursamverkansmodellen och att särskilda statliga medel avsätts för ändamålet. Vi vill samla
regionala aktörer kring frågor som vi vill införliva i den nya statliga politiken för arkitektur,
form och design och verka för att få regionala designsamordnare och mötesplatser för design
över hela landet. Med stöd från Stockholms Kulturförvaltning och i samarbete med ASFB,
Association of Swedish Fashion Brands och Sveriges Arkitekter driver Svensk Form projekteringen av ett Designcentrum i Stockholm. Under året har ökat samarbete med bransch och
utövare stått i fokus, inte minst genom utmärkelserna Design S, Ung Svensk Form, turnerande Design S-dagar och nätverk som SDS, Svenskt Designsamarbete.
Styrelsen har formulerat Svensk Forms grundvärderingar tydligare mot betydelsen av omätbar konstnärlig kvalitet, vid sidan av nyttobegreppen, och ord som form och formgivare har
åter tagits i bruk parallellt med arkitektur och design. Till beskrivningen av Svensk Form har
lagts strävan att verka för mångfald och hållbar utveckling.
Svensk Forms kansli har under året haft 7 anställda (varav en varit föräldraledig och delvis
sjukskriven på hel- och deltid) samt 2 arvoderade konsulter. Tidningen Form har under året
haft 1 anställd redaktör och 1 frilansande chefredaktör, en AD och två säljare. Sammanlagd
bemanning var vid årsskiftet 14 personer inklusive frilansande projektledare, Forms redaktion och personal, som helt eller delvis sitter i lokalerna på Skeppsholmen. Under året hade
vi tretton aktiva regionalföreningar, ideellt arbetande, men nu med ett årsbidrag från moderföreningen tack vare det höjda bidraget från staten sedan 2015.
SVENSK FORMS ÅRSÖVERSIKT 2005-2016
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SVENSK
FORMS
STYRELSE
fr.o.m. årsmötet
den 28 maj 2016

Katja Pettersson

Sara Szyber

Viktoria Pettersson
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Stina Nilimaa Wickström

Henrik Orrje

David Carlson

Björn Göransson

Agneta Stake

Britt-Marie Börjesgård

Johan Lindskog

Ewa Kumlin

Styrelseordförande:
Stina Nilimaa Wickström, designchef Volvo Product Design, vald inom styrelsen
Henrik Orrje, administrativ chef på Statens Konstråd, intill utgången av årsmötet 2019 (vide ordf)
Katja Pettersson, industridesigner, intill utgången av årsmötet 2018
David Carlson, designrådgivare, intill utgången av årsmötet 2019
Björn Göransson, administrativ chef på Form/Design Center i Malmö, intill utgången av årsmötet 2017
Sara Szyber, formgivare, intill utgången av årsmötet 2017
Agneta Stake, vd på Nola AB, intill utgången av årsmötet 2019
Johan Lindskog, creative director, intill utgången av årsmötet 2019
Regionalföreningsrepresentanter i styrelsen:
Viktoria Pettersson, Svensk Form Norrbotten, intill utgången av årsmötet 2018
Britt-Marie Börjesgård, Svensk Form Småland intill utgången av årsmötet 2017
Självskriven ledamot i styrelsen:
Ewa Kumlin, föreningens vd
Ekonomiutskott:
Ewa Kumlin, vd
Anneli Wardell, ekonomichef
Agneta Stake, adjungerad
Valnämnd:
Anna Sjöberg, regionalföreningsrepresentant, sammankallande
Anders Englund
Jenny Lantz
Thomas Bernstrand
Mikael Granberg, regionalföreningsrepresentant
Revisorer:
Jonathan Bexelius, auktoriserad revisor
Jenny Lantz, medlemsrevisor
Dag Klockby, suppleant
Samtliga valda intill utgången av nästa ordinarie årsmöte
Svensk Forms hedersmedlemmar:
Ragnar Boman
Erik Broman
Ulla Tarras-Wahlberg
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Ewa Kumlin

Anita Christiansen

Anneli Wardell

Elna Lassbo

Emma Olofsson

Erika Zinders

Anna Blomdahl

Karin Wiberg

Jan Östvold

Bo Madestrand

Anställda kansli:
Ewa Kumlin, vd övergripande Svensk Form och Form
Anneli Wardell, ekonomichef/administrativ chef, Svensk
Form och Form
Anita Christiansen, bibliotekarie/föreningsansvar/opinionsnämnden
Elna Lassbo, kommunikationsansvarig, föräldraledig till
1 maj 2016, sjukskriven 50–100%
Emma Olofsson, kommunikatör
Erika Zinders, administrativ assistent
Extern personal:
Anna Blomdahl, internationell samordnare
Karin Wiberg, projektledare
Jan Östvold, försäljningschef
Form:
Produktion av Mandelgren Magazine AB
Bo Madestrand, chefredaktör
Salka Hallström Bornold, biträdande chefredaktör
Andreas Karperyd, art director
Linda Gren, försäljningschef
Jan Östvold, säljare
Kristina Zdilar, säljare, till maj 2016

Kansliet på Skeppsholmen
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Salka Hallström
Bornold

Andreas Karperyd

Linda Gren

Kristina Zdilar

ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls lördagen den 28 maj på Magasinet i Falun med Svensk Form Dalarna som
värdar. De flesta regionalföreningarna var representerade liksom ett antal medlemmar.
Mötet leddes av ordförande Stina Nilimaa Wickström. Till nya ledamöter i styrelsen valdes
Agneta Stake och Johan Lindskog. Till ny representant för regionalföreningarna valdes Viktoria Pettersson, Svensk Form Norrbotten. Avgående styrelseledamöter Anders Englund och
Jenny Lantz avtackades i sin frånvaro. Katarina Widegren, Svensk Form Jämtland avtackades
med en blombukett efter sedvanliga två år som representant för regionalföreningarna. Till
nya ledamöter i valnämnden valdes Anders Englund och Jenny Lantz.
Därpå följde utdelning av Svensk Forms stipendium om 20 000 kronor ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond till grafiske designern Martin Liljesand. Stipendiet går till
person som gått ut Konstfack och är avsett för utlandsstudier. Regionalföreningen i Dalarna stod för ett innehållsrikt program med besök på Konsthallen Kvarnen i Sundborn och
Carl Larssongården. Efter årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning blev det mingel
och middag. Därefter presenterade Janne Waxin från Falu Rödfärg och formgivaren Mia
Svalänge sina verksamheter. Kulturchef Malin Lagergren fanns också på plats och berättade
om Dalarnas kulturplan med form och design.

Styrelseordförande Stina Nilimaa Wickström och vd Ewa Kumlin

Svensk Forms årsmöte utanför Magasinet i Falun, 28 maj 2016
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MEDLEMSAKTIVITETER
17 februari - DesignOnsdag med föreläsningar av Patrik Steorn, chef för Thielska galleriet och Ulrika Kyaga,
modevetare
11 maj - DesignOnsdag, Gör Plats För Form och Design –
visioner om ett Formmuseum eller Formhus i Stockholm.
Kan svensk form hävda sig utan en arena i Sveriges huvudstad? med presentationer av Svante Helmbaek-Tirén,
Fanny Jiseborn och Lovisa Roegind samt Alexey Golitsyn.
Moderator Ewa Kumlin.
21 april - PechaKucha Night Stockholm # 56 med filmtema på Södra Teatern i samverkan med India Unlimited,
Cinema India, Talare: Pia Lundberg och Andrea Reuter,
Svenska Filminstitutet, Martin Rörby, arkitekturhistoriker,
Emilia Engblad, konstvetare och Form-medarbetare, Sruti
Harihara Subramanian, filmskapare, Dheeraj Akolkar,
filmregissör, Modhurima Sinha, journalist, Sanjoo Malhotra, projektledare och Lia Boysen, skådespelare

Sruti Harihara Subramanian berättar om
”Art, design and sustainability in my city
Chennai” 21 april på Södra Teatern

30 augusti - PechaKucha Night # 57 med modetema under
modeveckan i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen.
Talare: Naemi Gustavsson, Ung Svensk Form, Josephine
Bergqvist, Ung Svensk Form, Amandah Andersson och
Natsai Audrey Chieza.
6 oktober - Formslaget 2016. Svensk Form Stockholm
utsåg Handarbetets Vänner till Årets Formbärare 2016.
Medlemmarna bjöds på rundvandring i lokalerna på Djurgården och tårtkalas.
Ulrika Kyaga, Helena Bjerkesjö (besökte
DesignOnsdagen) och Patrik Steorn i Svensk
Forms bibliotek 17 februari

Amandah Andersson, modedesigner, på PechaKucha Night #57 i
Svensk Forms bibliotek, under Stockholm Fashion Week, 30 augusti
Photo Nora Cederin/Studio Emma Svensson
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Svensk Forms medlemmar får rabatter, specialerbjudande eller gratis inträde i utvalda designbutiker, hotell
och museer mot uppvisande av medlemskort. Rabatten varierar mellan 5 och 20%.
Förmånsvänner 2016:
Webbutiker: Just Wood, Karin Öberg, Scandinavian Design Factory
Arvika: Arvika Konsthantverk Floda: Nääs Konsthantverk Göteborg: Haga Interiör, Krypton, Lerverk,
Möbelgalleri Anna, Matton, Röhsska museet, Sintra Svenssons i Lammhult, Tanja Unlimited Havdhem:
Verdus Veranda Herråkra: Bsweden Belysningsbolaget fabriksförsäljning Härnösand: Curri Karlskrona:
Liro hemdesign & konstgalleri Krokom: Byhuset Lammhult: Svenssons i Lammhult Linköping: 200m2
Malmö: Form/Design Center, Matton, Hus & Form, Dagmar Åman, Svenssons i Lammhult Marstrand:
Agaton hantverk & formgivning Mörbylånga: Karin Öberg Sollefteå: Curri Stockholm: 125 Kvadrat
Konsthantverk, Adesso, Bemz (gäller i butiken på Odengatan 22), Dahl Agenturer, Färgfabriken, G.A.D,
Galleri Hantverket, Hotell Skeppsholmen, Kaolin, Konst-ig, Konsthantverkarna, Lod, Malmstenbutiken,
Nordiska Galleriet, Plan ett, Platina, Matton Skansenbutiken, Svenssons i Lammhult Sundsvall: Affären,
Eva E Eriksson, Fröken Fräken, Made in Medelpad, Rummet Säter: Bispbergs Herrgård Umeå: Glödheta,
Guldsmedjan, Inredarna Hardell, Lilla Galleriet, Presspoint, Sandbergs el Ljusexperten Uppsala: Kaleido
Konsthantverk, Stickspåret Visby: c.jensen keramik, G.A.D Växjö: Kulturparken Småland Örebro: Konsthantverkarna i Örebro, H Gustavssons Eftr. Östersund: Storsjöhyttan, Drejeriet
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REGIONALFÖRENINGAR
Svensk Form hade under 2016 sammanlagt 13 regionalföreningar, med Värmland och
Stockholm som de två senaste i raden. Regionalföreningarna utgör basen för föreningens
rikstäckande verksamhet. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med
andra regionala aktörer såsom kommun, landsting och länsstyrelse, liksom med branschorganisationer, museer och näringsliv. Tack vare den förstudie som Svensk Form initierat,
utförd av Mats Svegfors på uppdrag av Dalarnas landsting i samverkan med Örebro och
Västernorrlands regioner, är förhoppningen att design, form och arkitektur ska bli ett eget
område inom den kulturella samverkansmodellen och regionernas kulturplaner. Två regionalföreningskonferenser har under året arrangerats i Stockholm, en under Stockholm
Design Week i samband med möbelmässan i februari, den andra i mitten av oktober.
FORMBÄRARE
Som ett sätt att uppmuntra god design och visa betydelsen av ett lokalt engagemang och att
Svensk Form är en enad rikstäckande förening har vi sedan 2013 utsett regionala Formbärare, i samband med Formslaget den 6 oktober, som är Svensk Forms, Svenska Slöjdföreningens, födelsedag föreningen bildades just den 6 oktober 1845. De korade Formbärarna
är personer, organisationer eller initiativ som påverkat den lokala utvecklingen inom formoch designområdet. Formbärarna blir ambassadörer som marknadsförs under ett år, deltar
i seminarier eller workshops och ibland utställningar som goda exempel. På Västerbottens
museum i Umeå visades till exempel en separatutställning med glasformgivaren Gunnel
Sahlin som var 2015 års Formbärare.

Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet, Linköpings Universitet
utnämndes till Formbärare av Svensk Form Öst
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Dalarna:Lina Sofia Lundin, textilkonstnär och
hantverkspedagog

Gotland: Stina Lindholm, entreprenör, formgivare

Jämtland: Studioglashyttan Storsjöhyttan i
Östersund

Småland: Gunnel Holmér, glasantikvarie vid Smålands museum

Värmland: Säffle kommun

Norrbotten: Treehotel, Kent och
Britta Lindvall med personal

Syd: Blå Station AB

Stockholm: Handarbetets Vänner

Örebro: Milis Ivarsson,
Av jord

Väst: Kerstin Sylwan, designer och
projektledare för Omforma

Västerbotten: Brännland Cider
Andreas Sundgren-Graniti

Västernorrland:
Bertil Harström, arkitekt SIR/MSA
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OPINIONSNÄMND
Svensk Forms Opinionsnämnd består av:
Peter Adamsson, advokat och ordförande
Anders Olin, kansliråd och sekreterare
Maria Benktzon, industridesigner och professor
Chiqui Mattson, designer SID/MSD
Christian Klingspor, industridesigner
Erika Lagerbielke, glasformgivare och professor
Lars Lallerstedt, industridesigner
Lena Andersson, inredningsarkitekt/designer Design Sweden
Mattias Ljunggren, arkitekt SIR/MSA
Svensk Forms Opinionsnämnd utgör ett opartiskt sakkunnigorgan inom Föreningen
Svensk Form och har till uppgift att yttra sig angående upphovsrättsligt skydd för
brukskonst. Med brukskonst menas nyttoföremål som upphovsrättsligt kan skyddas som
konstnärliga verk. Det kan exempelvis vara alster som är ett resultat av industriell design,
konsthantverk, hantverk eller hemslöjd. Opinionsnämnden, som består av både jurister och
designer, har även till uppgift att avge yttrande om efterbildning (plagiering) skett av ett
upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst samt om en viss åtgärd strider mot god affärssed eller konstnärlig hederskodex. Nämnden tar inte upp ärenden på eget initiativ utan en
anmälan måste göras av en enskild, företag, domstol eller annan myndighet. Under året har
Svensk Forms Opinionsnämnd mottagit fyra anmälningar och avgivit fyra yttranden. Under
2016 var det ett av dessa som kunde offentliggöras och publiceras genom ett samarbete
med juridiktjänsten Infotorg Juridik.

BIBLIOTEK OCH ARKIV
Föreningen Svensk Form har genom att vara världens äldsta designorganisation ett
unikt arkiv, även ur internationellt perspektiv. Genom historien har föreningen haft en
omfattande publicistisk verksamhet och ansvarat för eller varit delaktig i en mängd epokgörande utställningar i Sverige och utomlands som avspeglas inte bara i föreningens historia
utan även svensk designhistoria. Svensk Form får många förfrågningar från såväl forskare,
studerande, media som från en intresserad allmänhet, svenska som internationella. Under
2016 besöktes biblioteket specifikt av 250 personer, och antalet förfrågningar per epost och
telefon som kräver efterforskningar beräknas till ungefär 20 per månad.
Bibliotekets titlar är ordnade efter ämnen som arkitektur, belysning, grafisk design, industridesign, konsthantverk, möbler och textil design. Det finns även böcker inom närliggande
ämnen som hemslöjd, konst och fotografi. I biblioteket på Skeppsholmen finns förutom
böcker arkivmaterial, bl.a. Svensk Forms samlingar av verksamhetsberättelser, protokoll,
Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen (1878–1905), Svenska Slöjdföreningens Tidskrift (1905–1932), Form (1932–), samt egna utställningskataloger, publikationer och
böcker. Svensk Forms historiska arkiv, alltså handlingar från 1845 och framåt, finns på
Centrum för Näringslivshistoria, liksom Svensk Forms bildarkiv med sammanlagt cirka 60
000 bilder. Utöver detta finns fotosamlingar, donerade eller deponerade, på andra institutioner. Svensk Form har i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria skapat en webbplats
för forskning, designarkiv.se, med 3 964 registrerade användare vid årsskiftet. Svensk Forms
bibliotek, arkiv samt delar av Svensk Forms bildarkiv har digitaliserats och är sökbara via
webbplatsen. Syftet med samarbetet var även att tillgängliggöra design ur ett bredare perspektiv, och inte bara prioritera material som är knutet till föreningens historia. Designarkiv
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innehåller också en artikeldatabas med artiklar i tidningen Form från 1905 till idag.
Designarkivet har uppdaterats och kompletterats med nytt material som Årets Formbärare
2016, de nominerade bidragen i Ung Svensk Form 2016, nominerade och premierade bidrag
till Design S 2016 och samtliga artiklar i tidningen Form 2016.
På utställningen Design Solution - Swedish Design for 170 years på Blue Dragon Art
Company i Taipei i Taiwan visades fotografier ur Svensk Forms samlingar som Formomslag, utställningsaffischer och fotografier från våra utställningar. Utställningen och boken Oomph, kvinnorna som satte färg på Sverige, på Malmö Konstmuseum använde bilder
och filmer ur våra arkiv. Centrum för näringslivshistoria publicerar regelbundet bilder och
filmer ur designarkiv i sina nyhetsbrev Bizstories.

SVENSK FORMS STIPENDIER
Svensk Forms Stipendienämnd består av:
Ewa Kumlin, vd
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt SIR och SAR
Kerstin Wickman, professor emeritus
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare

Ett stipendium på 20 000 kronor ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond till
person som gått ut Konstfack och avsett för
utlandsstudier, delades ut till Martin Liljesand,
grafisk formgivare, vid föreningens årsmöte
med följande motivering.
“Martin Liljesand tilldelas stipendiet för sitt
– i vår digitala samtid – unika förhållningssätt till grafisk design. Nämnden vill speciellt
framhålla hur han närmat sig bokstavskonsten med hantverksmässiga metoder. Martin
Liljesands omsorgsfullt gjorda bok om Slussen i Stockholm med de spår som människor
lämnat på denna plats är inte bara vacker
och omsorgsfullt utförd, den är också ett dokument för framtiden.”

Svensk Form förvaltar sedan 2014 en stipendiefond till minne av möbelformgivaren och
inredningsarkitekten Axel Larsson. Syftet med
stipendiet är att premiera och uppmärksamma
ett ”nyskapande och funktionellt eller i övrigt
förtjänstfullt arbete inom möbelformgivning,
möbelhantverk och inredning”. Ett stipendium
på 20 000 kronor ur Axel Larssons Minnesfond delades ut till möbelformgivaren Sami
Kallio vid en särskild ceremoni på Svensk
Form, där representanter för familjen Axel
Larsson deltog. Motiveringen lyder:
“I Sami Kallios verksamhet finner vi en stark
experimentell och formsökande förmåga,
som letar nya vägar till stolars design, där
särskilt stolsryggar och ben får ny spänning
och detalj, med stor förtrogenhet i material,
produktionsteknik och gestaltning.”
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FORM MAGASIN FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
Form är Svensk Forms viktigaste medlemsförmån och opinionsbildarorgan. Form
drivs i förlaget Mandelgren Magazine AB, ett numera helägt dotterbolag till Svensk Form.
Form är en tidning som bevakar hela arkitektur-, form- och designområdet, en facktidskrift
för professionella inom arkitektur, form och design och relaterade verksamheter men också
för designintresserad allmänhet. Form kommer ut 6 gånger per år, både på svenska och engelska och har en TS-upplaga på drygt 6 700 exemplar med en omsättning på ca 5 miljoner
2016. Hela föreningen Svensk Forms medlemsintäkt på 1 634 000 kronor går oavkortat till
att publicera Form i ambitionen att stärka Form, när det gäller såväl ekonomi som kvalitet
och räckvidd, eftersom den är vår främsta medlemsförmån. För Svensk Form är huvudsyftet att Form ska vara en bärare av kompetens, kvalitet och en kunskap, som med sin anrika
historia nu försöker hitta vägen in i en ny tid och nya kanaler. Form har innehållsmässigt
utvecklats starkt i positiv riktning under nuvarande redaktion, med större samhällsengagemang och deltagande i den offentliga debatten. Under 2016 uppmärksammades särskilt
nummer 4, som framför allt inom mode redde ut begreppen kring identitetspolitik och
normkritik, liksom nummer 6 ”Godnatt, jord” om antropocen och dagens klimat- och miljömässiga utmaningar.
Det redaktionella nyhetsbrevet FormReport ges ut på svenska och engelska 12 gånger
om året till 33 000 mottagare, med 25 % öppningsgrad. På Facebook har Form 110
500 följare, med imponerande internationell räckvidd. Liksom 4 500 följare på Instagram.
Nästan 1 000 följer och deltar i Formdebatt på Facebook, som blivit ett angeläget forum
med heta och aktuella debatter, exempelvis om ArkDes framtid, klimathot och dagsaktuella
nyheter. Tidningen Form används flitigt vid olika satsningar regionalt och internationellt.
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nummer
per år

12

FormReport
per år

110 500 följare
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6 700

TS-upplaga

4 500 följare

FORM 1 / 2016
Form granskar designvärldens
största snackisar: cirkulär ekonomi, klimatarkitektur, akustik
och banbrytande servicedesign.
Dessutom avslöjar Nordens
främsta formgivare sina nya
produkter inför Stockholms
designvecka.

FORM 2 / 2016
Den ultimata Milano-guiden,
hantverkstrenden och humanismens renässans – Forms
aprilnummer släpps under
årets stora möbelmässa, Salone
del Mobile.

FORM 3 / 2016
Sommarläsning av högsta
klass! Form besöker Zaha
Hadids danska rymdskepp,
porträtterar designvärldens
bästa åttiotalister och hänger
i Sveriges kanske mest amerikanska förort.

FORM 4 / 2016
Forms augustinummer släpps
under Stockholms modevecka
och går på djupet med det hetaste begreppen i modevärlden:
normkritik och intersektionalitet. Fotografen Märta Thisner
visar vägen med fotoreportaget
Du sköna, nya värld där gamla
föreställningar om kropp, etnicitet och genus utmanas.

FORM 5 / 2016
Nu rullar det stora vemodet in.
Form porträtterar nyromantiken, en stark trend inom samtida smyckeskonst, keramik och
mode.

FORM 6 / 2016
Larmrapporterna om klimatet
duggar tätt och Form går på
djupet med Antropocen – den
geologiska epok som kännetecknas av människans påverkan på planeten. Är festen över
för mänskligheten?
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DESIGN S
Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år,
som en vital del av verksamheten. Utmärkt Svensk Form
genomfördes 1983–2002 och Design S startade 2006, initialt
tillsammans med Sveriges Reklamförbund och SVID, men från
2010 med Svensk Form som ensam avsändare. Inför Design S
2016, bjöd vi in 14 branschorganisationer att stå som värdar för
varsin kategori, för att skapa större förankring och delaktighet. Utmärkelsen är öppen för
all design, från möbler till digitala tjänster, och riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, producenter och företag som arbetar med design. Design S syfte är att ge
en bred bild av samtida svensk design och att lyfta fram designområdets roll i samhället.
Utmärkelsen belönar kreativa, innovativa lösningar och premierar höjd för funktion, affärsnytta och hållbarhetsperspektiv.
2016 delades priser ut i tolv kategorier och tre specialpriser. Mellan den 11 oktober och
den 27 november visades de nominerade bidragen i en utställning på ArkDes i Stockholm,
som lockade 30 500 besökare. Den 23 november ägde Design S-dagen rum med ett eftermiddagsseminarium på ArkDes med 150 i publiken och prisutdelning på Berns salonger i
Stockholm på kvällen med drygt 300 gäster.
Tävlingar tjänar många syften. Självklart för att belöna duktiga företag och designer, och
stimulera utvecklingen. I de flesta designprocesser ingår ett helt team, som får stimulans
internt och externt genom utmärkelsen. Utställningen är dessutom en naturlig utgångspunkt
för samtal om designens betydelse för samhällsutveckling, näringsliv och individer. Som
en del av Design S ordnar vi seminarier runtom i landet och internationellt med vinnare och
jury. Under 2016 höll vi Design S-dagar i Göteborg och Örebro, som ett första steg i syfte
att förmedla kunskap och visa goda exempel. Utmaningen ligger i att finansiera fler dagar,
regionalföreningarna engagerar sig gärna regionalt och ideellt, men genomförandet är helt
sponsorberoende.
DESIGN S-DAGEN GÖTEBORG 27 MAJ
Två paneldiskussioner på The House, ett nytt inspirerande
coworking-kontor för kreativa branscher på Björklundavägen 24, Nya Hovås.
Skiftet inom traditionell industri & extrem digitalisering
Talare: Olof Persson, konsult tidigare VD Volvo AB,
Fredrik Magnusson, VD och partner, Roder Innovation,
Ulrika Nordström, Marknadschef Autodesk och
Nils Magnusson, Försäljningschef Autodesk.
Om designprocesser och värdeskapande
Talare: Louise Heilborn, det nystartade fastighetsbolaget
Next Step Group, Anna Davis, arkitekt Utopia Arkitekter,
Henning Rylander Eklund, Senior Lecture, Director of
studies Master programme in Business & Design, HDK
Moderator: Lisa Lindström, Design S-juryns ordförande
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DESIGN S-DAGEN
ÖREBRO 5 OKTOBER
Tillkännagivande av
Design S-nomineringarna
Tid: 5 oktober kl.17.00
Plats: Länsmuseet, Örebro
Evenemanget är en del av
Formveckan i Örebro som arrangeras
av Svensk Form Örebro,
City Örebro och
Örebro Länsmuseum.

Samtliga
Design S-vinnare
presenteras på
nästa uppslag!

Li Pamp, årets konferencier på Design S-galan på Berns

Elin Trogen tillkännager årets nominerade på Design
S-dagen i Örebro den 5 oktober
Årets S är framtagna av Amore Brand Identity Studios
och Porslinsfabriken i Lidköping.

Det glada teamet bakom Experio Lab som precis tagit
emot ett S i kategorin Hållbart Samhälle
Design S-dagen i Göteborg 27 maj
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ALUMINIUM
Attach table
Uppdragsgivare och producent: Lammhults
Möbel AB
Designer: Troels Grum-Schwensen
ARKITEKTUR
Tillfällig Saluhall Östermalmstorg
Uppdragsgivare: Stockholms Stad, Fastighetskontoret
Arkitektkontor: Tengbom
Villa Skuru
Arkitektkontor: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
FOLKETS VAL
Länsförsäkringar bankapp
Uppdragsgivare: Länsförsäkringar
Design och utveckling: Screen Interaction
DIGITALA PRODUKTER & TJÄNSTER
Elektron Overbridge
Producent och uppdragsgivare: Elektron Music Machines MAV
Utveckling och design: The Techno Creatives
Spotify Business
Producent, utveckling och programmering: Soundtrack Your Brand
GRAFISK DESIGN
P5 – Visuell identitet och skyltkoncept
Uppdragsgivare: Blå Huset Hotell Umeå AB
Designbyrå: Studio With Sweden
Unga Klara – Ny visuell identitet
Uppdragsgivare: Unga Klara
Designbyrå: Studio Parasto Backman
HÅLLBART SAMHÄLLE
Experio Lab
Uppdragsgivare: Landstinget i Värmland
Medverkande: Teamet på Experio Lab, patienter och närstående som
deltagit i projekt, hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget i
Värmland, personal och patienter hos landstingen i Sörmland och
Västernorrland, samarbetspartners från akademi, SP/RISE och designbransch.
Mer [*] Östersund
Uppdragsgivare: Östersunds kommun
Designprocess: Sommarkontoret - kreativ samhällsutveckling
INDUSTRIDESIGN
Air Smart Spirometer
Uppdragsgivare: Pond Healthcare Innovation
Produktdesign: Pond Innovation & Design
Cederroth First Aid Kit
Uppdragsgivare: Orkla Care AB
Designbyrå: Veryday
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JURYNS HEDERSPRIS
Design Lab S Pop Up Store
Uppdragsgivare: SKHLM - Design Lab S
Konstnärlig ledare: Samir Alj Fält
Verksamhetsledare: Alicia Donat Magnin
KONSTHANTVERK & HANTVERK
Project Precious Trash
Textilkonstnär: Johanna Törnqvist
utan versaler utan punkt
Konstnär: Kajsa Lindberg
LAURITZ KONSTHANTVERKSPRIS
Dancing Dune
Uppdragsgivare: AEO/Porslinsfabriken i Lidköping
Formgivare: Anna Elzer Oscarson
MODE
Rugged Tech
Producent: Reschia
Designer: Andrea Reschia
POC and Forth
Producent: POC Sports
MÖBLER, INREDNING & TEXTIL
Aesop SOFO Södermalm Stockholm
Uppdragsgivare: Aesop
Arkitektbyrå: In Praise of Shadows Arkitektur AB
Y5
Producent: Hans K - Global Furniture i Skene
Formgivare: Sami Kallio
PRODUKTER & ACCESSOARER
Collection 1 OMMO
Uppdragsgivare: OMMO
Designer: Shane Schneck
Salut
Producent: Byarums Bruk AB
Formgivare: Signe Persson-Melin
SVENSKA FÖNSTER-PRISET
Lundnäs
Arkitektkontor: Delin Arkitektkontor
TJÄNSTEDESIGN
Länsförsäkringar bankapp
Uppdragsgivare: Länsförsäkringar
Design och utveckling: Screen Interaction
Möjlighet att boka tid via e-leg
Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen
Servicedesign: Transformator Design
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UNG SVENSK FORM
Designutmärkelsen Ung Svensk Forms syfte är lyfta fram
och premiera unga formgivare och visa det senaste och mest
nyskapande inom svensk formgivning. Sedan 2015 driver
Svensk Form tävlingen varje år. Ung Svensk Form startade
1998 på Form/Designcenter i Malmö på Svensk Forms initiativ,
som ett komplement till Utmärkt Svensk Form, för att ge unga och oetablerade en arena,
med Malmö som kontrapunkt till Stockholmscentreringen. Sedan 2010 drivs den av Svensk
Forms kansli i Stockholm, med Karin Wiberg som projektledare. Även här deltar en namnkunnig jury i urvalet, och de premierade deltar sedan i en turnerande utställning i Sverige
och internationellt. Ung Svensk Form vänder sig till unga formgivare upp till 36 år och
är en viktig plattform för utforskande svensk design. Omgången 2016 fick närmare 400
inskickade bidrag och 20 nominerade, som premiärvisades i Greenhouse på möbelmässan,
med ca 90 000 besökare. Turnén fortsatte sedan vidare till ArkDes, Form/Design Center
med 8 677 besökare, samt Storsjöyran i Jämtland med 2 500 besökare.
Den internationella turnén fortsatte 2016 till Berlin, Hamburg, Wien, Düsseldorf och
Dortmund. Utvalda delar av Ung Svensk Form visades i mars i Taipei under World Design
Capital, där den svenska utställningen inledde hela årets internationella program i Taiwan.
Vidare visades delar av Ung Svensk Form tillsammans med utställningen Welcome to
Weden i samverkan med Svenska institutet och Malmö Stad i galleriet Midori.so 2 under
Tokyo Design Week, som en förberedelse inför en större svensk designsatsning under jubileumsåret 2018. Flera av de unga formgivarna reste med och deltog i seminarier och program, något vi prioriterar vid utlandssatsningarna, då det medför större genomslag på plats,
och utvecklar de enskilda formgivarnas karriärer, nätverk och omvärldsuppfattning.

Cajsa Wessberg, Köttdjur

Adisa Copra, Joel Andersson,
Köksknivar ”Den lilla svarta”
/ Little black dress

Catrin Sundberg, Kristel Almquist,
Gelifoam
Annika Lunneskog,
Mistopia

Daniel Svahn, Castor
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Christoffer Ohlander, Neo-Animism: Discovering new species in the product design jungle

DarlieLau, Carousel Stool

Emma Dahlqvist,
It´s Now or Näver

Josefin Tingvall, 100 mot 0

Josephine Bergqvist,
Multiple Style Tribe
Julia Schollin, Stuck it

Jens Peterson Berger,
Olov Ylinenpää, Ajna
Stiftelsen för Garverinäringens Främjande,
stipendiater

Kristina Schultz Lindberg,
100 dagar av behov och begär

Love Hultén, R-KAID-R
IKEA-stipendiat

Maria Seipel, Approaching
(the) Book as Matter
IKEA-stipendiat
Naemi Gustavsson,
Out Of Function
Stiftelsen för Garverinäringens
Främjande, stipendiat

Rebecka Jansson,
Cutting-edge

Samuel Kuhfuss,
Fundamental Essential

Sarah Hurtigkarl, Dining Shore,
Stiftelsen för Garverinäringens
Främjande, stipendiat

Therése Hallberg,
Filter Cabinet

UNG SVENSK FORM JURY 2016
Samir Alj Fält formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen Marcus Engman designchef IKEA och engagerad
i IKEAs projekt Democratic design Salka Hallström Bornold (jury ordf) journalist, författare med modeexpertis och biträdande chefredaktör på tidningen Form Åsa Jungnelius glasformgivare, lektor på Konstfack, driver hyttan i Boda som en
öppen plattform Kenneth Kvarnström en av nordens främsta koreografer, danschef på Kulturhuset/Stadsteatern Petra Lilja
industridesigner, gallerist och ansvarig för masterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet Tor Lindstrand arkitekt och
lektor på KTH Arkitekturskolan Bea Szenfeld modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare
Jesper Waldersten illustratör, konstnär och satiriker
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Ewa Kumlin (mitten) tillsammans med årets två
IKEA-stipendiater Love Hultén och Maria Seipel

Ung Svensk Form-utställningen strax efter att den
invigts på Stockholm Furniture & Light Fair, 7 februari

Ung Svensk Form 2016 – hela gänget samlat på Stockholm Furniture & Light Fair
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MODE
2014 höjdes Svensk Forms statliga grunduppdrag med 500 000 kronor med tillägg i
regleringsbrevet: Svensk Form ska även främja svenskt mode internationellt i nära
samarbete med svenska modeorganisationer liksom med svenska utlandsmyndigheter.
Uppdraget fortsatte 2015 och 2016, men utan specifikt finansiellt tillägg. (Tidigare hade
Svensk Form 1 miljon öronmärkta från kulturdepartementet för ändamålet, liksom stöd från
utrikesdepartementet för modefrämjande) Under 2016 fortsatte vi därför att jobba med modefrågor, vi deltog i modestatistikrapporten, VD ingår i Swedish Fashion Councils advisory
board, och i ASFB – Association of Swedish Fashion Brands styrelse och arbetar aktivt för
främjandet av mode internationellt, inte minst genom deltagande i modeveckorna i Stockholm, som en angelägen internationell arena för de svenska varumärkena att visa upp sig
på. Vi stöttade med ekonomiskt bidrag till Young Fashion Talents.
Vi samverkar med ASFB i styrgruppen för Visit Swedens Designprogram inom regeringens exportstrategi och kring etablering av ett designcentrum i Stockholm. Inom
Design S finns en särskild kategori för mode, där ASFB står som värd. Inom Ung Svensk
Form har vi modekompetens i juryn, och under senare år har vi sett allt starkare bidrag
inom mode och textil. Tidningen Form har speciellt tema kring mode i augustinumret,
och uppmärksammades särskilt 2016 för numret om identitetspolitik och normkritik inom
mode. Form stod dessutom för urval och fördjupande texter om svenskt mode de senaste 15
åren till en digital modeutställning på uppdrag av Svenska institutet avsedd att ingå i utlandsmyndigheternas digitala tool kit. Under Modeveckan i augusti höll vi en PechaKucha i
Svensk Forms bibliotek, med 4 unga moderdesigner.
Flera av våra 13 regionalföreningar har
hållit lokala program om mode och textil,
genom workshops, föreläsningar, visningar,
Formbärare, PechaKucha, utställningar, debattsamtal, studiebesök, samarbetsprojekt och
andra aktiviteter under hela året, som framgår
av bilagan med regionalföreningarnas program
ute i landet. Exempelvis Formslaget i Örebro,
den 6 oktober med modetema som hölls under
modeveckan.

Forms modenummer 2016

Är identitet det nya svarta? Seminarium på
ArkDes, arrangerat av Form och Svenska institutet

Publiken lyssnar på mode-PechaKucha i Svensk Forms bibliotek, 30 augusti 2016
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INTERNATIONALISERING
Svensk Form har sedan flera år arbetat med internationalisering, dels för att positionera svensk design internationellt, dels för att ta världen hit, samt för att öka mångfalden här hemma. Internationellt har vi samarbetat med främjarmyndigheter och företag.
Endast genom samarbete kan vi göra insatser för modeindustrin, stimulera affärsutveckling,
arbeta för långsiktigt exportfrämjande och bidra till en positiv Sverigebild.
Vi arbetar främst med Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Business Sweden,
VisitSweden och utlandsmyndigheterna i utlandssatsningarna, där vi också finner
den huvudsakliga finansieringen. Förfrågningar om medverkan utomlands har ständigt
ökat från svenska och utländska ambassader, utländska designorganisationer, biennaler och
mässor som ville visa svenska designutställningar och ha hjälp med seminarieprogram.
Förfrågningar kom också från olika länders ambassader, handelskammare och andra organisationer i Sverige som ville ha hjälp med besöksprogram med designfokus. Utan en specifik
internationell samordningstjänst på kansliet har det varit omöjligt att följa upp och svara
mot alla förfrågningar. Vi har anlitat externa projektledare för varje insats när extern finansiering beviljats.

DESIGN SOLUTIONS
– SWEDISH DESIGN FOR 170 YEARS
Den definitivt största satsningen
under 2016 för Svensk Form var invigningsutställningen av Taipei World Cultural Capital
i mars. Initiativet kom från producentbolaget
Blue Dragon Art Company, på uppdrag av Taipei
Cultural Bureau, som sett våra utställningar av
Design S och Ung Svensk Form på Völkerkundemuseum i Hamburg något år tidigare. De ville
visa Sveriges unika historia med karaktäristiskt
socialt samhällsengagemang.
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SWEDISH DESIGN
GOES MILAN 2016
Svensk Form har under flera år medarrangerat
den svenska satsningen under Milano Design Week.
Milanoveckan i april är den stora världsscenen för
design. Sedan 2015 har Business Sweden lyckats få en
framstående strategisk placering för den svenska satsningen. Under 2016 deltog även Sveriges Arkitekter
som samarbetspartner och Tengboms arkitekter utformade montern på temat ”Sweden Plays” med naturens
årstider som hörnstenar. Utställningen, som främst
riktade sig till business to business, innehöll
för första gången helhetsperspektiv med
alltifrån lilla skalans konsthantverk, till mode
och stora skalans träarkitektur, dessutom
ingick ljud och ljus som vitala delar.

SWEDISH STYLE
IN TOKYO 2016

Svensk Form deltog under
Tokyo Design Week 2016 den 28 oktober
till 5 november 2016, främst som en sonderingsresa
inför jubileumsfirandet av 150 år av diplomatiska
relationer mellan Sverige och Japan, i samverkan med
Malmö Stad, Svenska institutet och Visit Sweden. Tre
utställningar visades: Ung Svensk Form, Welcome
to Weden om lokala Skåneföretag som matchas med
formgivare på galleriet Midori.SO 2 i Omotesando,
samt Winterland med formgivaren Anna von Schewen
på svenska ambassaden. Ett 20-tal svenska designer och arrangörer deltog i seminarier, konserter och
program på flera utvalda platser i Tokyo, inklusive den
svenska ambassadens utställningshall och residens.
Besökarantalet i Tokyo uppgick till
ca 10 000 under den vecka som
Swedish Style in
Tokyo pågick.
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HÅLLBAR UTVECKLING
Yrkesgruppen designer och arkitekter är nyckelgrupper i arbetet med hållbar utveckling. De har ofta möjlighet att påverka hur sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter
integreras i en produkts eller tjänsts design, tillverkning, marknadsföring och kommunikation. I ett långsiktigt perspektiv kan goda designlösningar bidra till hållbar utveckling.
Hänsyn till miljö, ekonomiska och sociala utmaningar finns med som en integrerad del i
verksamheten. Forms sista nummer under 2016 behandlade klimathotet under rubriken
God natt Jord, med fenomen som antropocen och som uppmärksammades i radions kulturnyheter och i debatter i sociala medier. Form kommer att arrangera en rad seminarier på
temat hållbar utveckling som en fortsättning på samma tema. Inom Design S har vi skapat
en särskild kategori för Hållbart samhälle. Hållbarhet är också en del av bedömningskriterierna generellt. Inom Ung Svensk Form noterar vi med glädje att temat är en självklarhet för
kommande generationers formgivare.

ÖKAD MÅNGFALD
För att bidra till ökad mångfald, arbetar vi generellt och genomgående, till exempel
när vi väljer projektledare, deltagare i utställningar och utmärkelser, med att beakta genus, etnicitet och mångfald i formuttryck. Mera specifikt driver vi projekt som
Deadline och Talang finns överallt, Min Sverigebild, Inkludera flera - Integrera mera, som
beskrivs under Ung Svensk Form, för att uppmuntra fler att söka till designskolorna och
till ett mera inkluderande designklimat. Vi har också varit partners till Sveriges Designer
i studien Omforma, som presenterades under designveckan 2016, en undersökning av hur
designbranschen ser ut utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i syfte att skapa
nya strukturer för designbranschen och komma tillrätta med ojämnheter.

PUBLIK VERKSAMHET
Svensk Forms programaktivitet centralt och regionalt innefattar PechaKucha-kvällar,
DesignOnsdagar, vernissager, Formfrukostar och kvällsföreläsningar, debatter, samtal
och seminarier. Ofta knyter aktiviteterna an till föreningens fokusområden och samarbeten
men kan också lyfta fram aktuell forskning och projektredovisningar såväl som snabbföreläsningar och festligare sammankomster. Utbildningskvällar för formgivare och debatter är
uppskattade programpunkter. Utöver de publika programmen, kommer många besökare till
Svensk Forms bibliotek för redaktionsrådsmöten, sammankomster, styrelsemöten, nätverksträffar, presentationer och uthyrningar. Sammanlagt räknade vi till drygt 3 000 externa
besökare under 2015. Även den nybildade regionalföreningen i Stockholm utnyttjar biblioteket i sin publika verksamhet. Se mera i bilaga 2, 3 och 4.
I Stockholm finns det idag ingen självklar fysisk mötesplats för designbranschen, något
som kan lösas enkelt i och med etableringen av ett regionalt designcentrum, utöver dess
relevans för allmänheten. Tillsammans med Sveriges Arkitekter och ASFB- Association of
Swedish Fashion Brands driver vi därför etableringsfrågan med stöd från Stockholms stad,
utifrån en förstudie som gjordes av Svensk Form under våren 2016. Ett publikt designcentrum i huvudstaden fyller också en rad andra syften som utvecklas i studien, liksom den blir
den sedan länge efterfrågade destinationen för alla utländska besökare.
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PECHAKUCHA NIGHT
För att nå nya målgrupper, överföra kunskap och ge många fler exponeringsmöjligheter
arrangeras presentationsformen PechaKucha, som är japanska och betyder ungefär snabbsnack. Fenomenet startade i Tokyo 2003 och har av egen kraft spritts till 900 städer över hela
världen.

Isländska formgivaren Katrín Ólína var en av talarna på International PechaKucha Night i februari 2016

Projektet uppdateras kontinuerligt på en gemensam webbplats www.pecha-kucha.org.
Formatet ligger fast, varje deltagare får visa 20 bilder, var och en i 20 sekunder. PechaKucha Night arrangerades under 2016 kontinuerligt på 12 olika platser i Sverige, ofta i Svensk
Forms regi. PechaKucha Night Stockholm 2016 inleddes på Berns Salonger vid Formfesten
i samband med Stockholm Design Week i februari, innan vi flyttade till Södra Teatern i
april i samarbete med skådespelare och regissörer från India Unlimiteds filmvecka. Därefter
höll vi en särskild PechaKucha med modetema i Svensk Forms bibliotek under Stockholm
Fashion Week i augusti. PechaKuchan i december ställde vi in i avvaktan på optimal plats,
då Södra Teatern inte längre kan vara våra värdar. I samarbete med våra medlemsföretag
har vi däremot hållit så kallade Powered by PechaKucha i London under Clerkenwell Designweek med SB Seating AB, samt under de inkommande europeiska inköparbesöken som
möbelbranschen arrangerar vid midsommar, på Design Stop Stockholm med deras formgivare. Flera av Svensk Forms regionalföreningar har PechaKucha-kvällar som ett av sina
främsta utåtriktade verktyg.
UTSTÄLLNINGAR
Svensk Form har traditionellt haft en unik kompetens att producera utställningar i samverkan med andra organisationer och myndigheter, något vi gärna vill fortsätta med, då vi har
hela nätverket tillhands. Under 2016 producerade vi (Svensk Form och Form) innehåll till
två utställningar på uppdrag av Svenska institutet, avsedda att användas i de svenska utlandsmyndigheternas tool kits; Ung Svensk Forms tidslinje, samt svenskt mode under 15 år.
Ung Svensk Forms tidslinje blir dessutom en fysisk utställning som kommer att visas under
Stockholm Design Week 2017 på Stockholms Auktionsverk med deltagande formgivare
och föremål sedan starten 1998.
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SVENSK FORM SERVICE OCH FÖRETAGSPOOLEN
Svensk Form Service är en egen verksamhetsgren, finansierad genom tjänster och
erbjudanden inom det egna bolaget Svensk Form Service AB. De externfinansierade
utlandssatsningarna drivs även genom Svensk Form Service. Mot skälig ersättning, kan
förmedlingsarbete, seminarier, föredrag, inkommande designbesök, jurydeltagande m.m.
erbjudas. Svensk Form Service följer föreningens övergripande syfte och mål såsom att
stimulera designutvecklingen, främja svensk design och höja värdet av formgivares kompetens.
Företagspoolen är en aktiv form av sponsring till verksamheten och medför även direkta
samarbeten. Syftet med verksamheten är också att synliggöra företagens roll som kulturbärare och påtryckningsgrupp för designfrågor gentemot olika beslutsfattare. Företagen bidrar
med synpunkter och förslag kring frågor som Svensk Form bör utveckla. Medlemmarna
i poolen erbjuds bl.a. nätverksaktiviteter, samt inbjudningar till vernissager och visningar
av utställningar. Företagspoolen är indelad i olika kategorier beroende på medlemsnivå. 65
medlemmar fanns vid årsskiftet.

SAMARBETEN, STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG
ArkDes
Svensk Form har samarbetat med ArkDes kring visningarna av både Ung Svensk Forms
utställning i februari och Design S i oktober-november, där Svensk Form har producerat
innehåll och bekostat utställningsproduktionen. ArkDes har tillhandahållit lokal, personal
och delat vernissagekostnaderna.
Visit Sweden - Designprogrammet
Visit Sweden har fått ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi att under fyra
år verka för att öka inkommande designturism till Sverige och i andra hand exporten. Satsningen omfattar totalt 28 miljoner kronor från 2016 till och med 2019 på att utveckla och
stärka den internationella marknadsföringen av Sverige som designland. Svensk Form har
varit en av initiativtagarna och sitter i styrgruppen tillsammans med Association of Swedish
Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbelföretagen. Undersökningar har
gjorts på olika marknader för att få fram hur Sverige uppfattas som designland. I december
2016 presenterades en kommunikativ plattform, som ska användas globalt, men i synnerhet
med nedslag och mätningar på fem utpekade marknader: USA, Storbritannien, Tyskland,
Frankrike, Japan och Milano under möbelveckan. Tanken är att stärka Sveriges position
som en kreativ och inkluderande designdestination under mottot: Driven by equality – Solutions through creativity. Satsningen ska mätbart leda till ökad designturism till svenska
destinationer.
Utrikesdepartementet – Team Sweden
Regeringen har skapat Team Sweden för att samordna exportstödet till enskilda företag, att
göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden, som ibland uppfattas ”som en djungel av myndigheter, bolag och verk som på olika sätt arbetar med att stödja
svenska företag som vill ut på export” som näringsministern uttrycker det. Svensk Form är
inbjuden som deltagare i två av dessa Team Sweden-grupper. Dels den övergripande näringslivsgruppen med 19 företrädare, dels i den specialiserade Team Sweden för Kulturella
30

och Kreativa näringar. Team Sweden beskrivs som ett nätverk för alla som jobbar för att
främja svensk export i utlandet.
Nationalmuseum
Svensk Form har under året samarbetat med Nationalmuseum med planerna för ett gemensamt polsk-svenskt utställningsutbyte, Through Eachother’s Eyes, att genomföras 2018–
2019, med huvudsaklig finansiering från polsk sida. Svensk Form söker medel från utrikesdepartementet för att kunna bidra med projektledning. I början av året gjorde Svensk Forms
VD och Nationalmuseums chef en studieresa till Warszawa för ändamålet tillsammans
med två tilltänkta curators från den svenska sidan: Tom Hedqvist och Sara Szyber. Svensk
Form har samarbetat med Nationalmuseum genom förvaring av föreningens bildarkiv och
tillgängliggörande av den bildsamling i Nationalmuseums bildarkiv som tidigare tillhört
Svenska Slöjdföreningen (Svensk Form).
Röhsska Museet
Svensk Form Väst hade fram till nuvarande krisläge för museet ett nära samarbete med museet i form av utställningar, seminarier, möteslokaler, som vi hoppas återuppta när museet
öppnar igen.
Tillväxtverket och Vinnova
Svensk Form har under året samarbetat med Tillväxtverket, Nämnden för Hemslöjdsfrågor
och konsthantverksorganisationerna för att stärka företagsamheten inom små hantverksnära design-, mode- och slöjdnäringar, som resulterat i en gemensam agenda, projektlett av
Konsthantverkscentrum. Svensk Form har sökt ytterligare medel från Tillväxtverket för genomförande av kompetens- och kunskapsöverföringsseminarierna med turnerande Design
S-dagar, men tyvärr fått avslag. Inget samarbete med Vinnova 2016.
Svenska institutet
Svenska institutet är, vid sidan av Kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms mest
naturliga samarbetspartner och finansiär vid utlandssatsningar, turnerande utställningar,
samt under 2016 med två digitala utställningar.
Centrum för näringslivshistoria
Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i syfte att ta hand om, bearbeta och presentera designrelaterade arkiv samt gemensamt utveckla arkivtjänster. Vi har
tillsammans byggt upp webbplatserna designarkiv.se och swedishdesign.org som vi önskar
utveckla.
Lauritz.com
Svensk Form har ett långsiktigt och positivt samarbete med danska auktionshuset Lauritz.
com. Från att tidigare ha varit huvudsponsor för Design S, valde Lauritz.com under 2016
att instifta ett eget pris inom Design S, till en konsthantverkare mitt i livet, med klassisk
potential.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Svensk Form har sedan 2014 fortsatt bidrag till Svensk Forms bibliotek, samt till den
senaste omgången av Levande Design med 13 filmade intervjuer som premiärvisades 6
oktober 2015.
Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser
Svensk Form fick under åren 2011–2013 finansiering från Söderbergs stiftelser för att till31

sammans med Centrum för Näringslivshistoria bygga upp den nya webbplatsen swedishdesign.org som ger en bred bild av samtida svensk design.
Stiftelsen Garverinäringens Främjande
Svensk Form samarbetar med Stiftelsen för Garverinäringens främjande inom ramen för
Ung Svensk Form i syfte att öka kunskapen om tillverkning av skinn och läder. Dels genom
stipendier, dels genom workshops på garverier. Samarbetet är ett led i Svensk Forms långsiktiga syfte att samverka med flera hantverksnära industrier, för att främja lokal produktion
och bevarande av hantverksskicklighet i takt med att produktion flyttar ut. Yngre formgivare har ofta bristande kunskaper men stort intresse att lära.
Svenskt Designsamarbete
Svensk Form är sammankallande i Svenskt Designsamarbete, SDS, ett nätverk mellan
design- och arkitekturorganisationer med syfte att öka informationsutbyte och skapa samverkan där parterna så önskar. SDS har sammanträtt kontinuerligt hos de olika deltagarorganisationerna under 2016.
SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensk Form är en av stiftarna till SVID, som bildades 1989. Svensk Forms VD sitter i
SVID:s styrelse och Svensk Form utser ytterligare en representant i styrelsen. Under sommaren 2016 presenterade SVID:s och Svensk Forms ordförande ett förslag om framtida
potentiellt samgående mellan SVID och Svensk Form, för att få en ny organisation som tog
ett helhetsgrepp i en ny plattform. Förslaget skrinlades senare, i avvaktan på den nya öppna
utlysningen som Tillväxtverket sjösatte i december 2016 om treårigt verksamhetsstöd för
att hjälpa företag att växa genom design. Svensk Form, SVID och Designregion Sweden
sökte i konkurrens med varandra och SVID fick till slut treårigt verksamhetsbidrag. Svensk
Form önskar fortsatt samgående med SVID.
ICSID - BEDA
Svensk Form har avslutat medlemskapet i ICSID, International Council of Societies of
Industrial Design, och funderar i stället att gå med det europeiska BEDA, The Bureau of
European Design Associations, där SVID:s VD Robin Edman sitter som President.
STYRELSEUPPDRAG OCH STYRGRUPPER
Svensk Form har haft representanter i styrelser för följande organisationer, varav några som
ursprungliga stiftare:
Formmuseets vänner, som lades ned 2015 och övergick till Nationalmusei vänner
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Gustav och Ida Unmans Stipendiefond
SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign som stiftades 1989 av bl. a. Svensk Form
Svensk Form har representerats i följande referens- och styrgrupper under 2016:
- Nationalmuseum Design
- Designprogrammet – Visit Sweden i styrgruppen
- Agenda för företagsutveckling – Konsthantverkscentrum
- Svenska institutet, referensgrupper för tool kit utställningar samt London biennal
- Team Sweden Näringsliv
- Team Sweden KKN
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Jurymedverkan
Förutom de utmärkelser och priser där Svensk Form är en av grundarna, arrangeras ytterligare priser och utmärkelser inom form och design. Svensk Form deltar på förfrågan under
förutsättning att syftet är lovvärt och i alla fall på sikt kan bidra till att fördjupa och vidga
medvetenheten om design och stimulera designutvecklingen. Vidare ska villkoren kring
arrangemanget vara bra, t.ex. för deltagande formgivare och designer, men också för juryarbetet i sig.
Under 2016 deltog Svensk Form och Form i följande jurys: Stora Designpriset, Teknikföretagens årliga pris, Önska designstipendium, Electrolux Product Award, Formex Nova,
Cathrine von Hausswolffs Stiftelse och Färgcentrums Prisad Färg.

KOMMUNIKATION, PR OCH SERVICE
Under 2016 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån verksamhetsplanen för
Svensk Form och Form. Svensk Forms kommunikationsavdelning har två tjänster, varav
den ena delvis varit föräldraledig och sjukskriven under 2016.
För alla samtida verksamheter är ett effektivt kommunikationsarbete avgörande och
alltmera utmanande med ständigt tillkommande kanaler som ska prioriteras. Form är
naturligtvis vårt främsta opinionsbildarorgan med direkt kontakt med medlemmar och
omvärld. Därtill alla digitala kanaler, webbplatserna svenskform.se, formmagazine.com,
ungsvenskform.se, design-s.se, designarkiv.se och swedishdesign.org.se som är våra
viktigaste, jämte Svensk Forms nyhetsbrev, FormReport och vår närvaro i sociala medier.
Facebook, Twitter och Instagram är viktiga arenor, nyhets- och pressrummet på MyNewsdesk, liksom VD-bloggen Fru Form. Under 2016 gjorde vi om Forms hemsida, för en
bättre användarupplevelse som lanserades i juni. Näst på tur står Svensk Forms hemsida.
När det gäller vår digitala närvaro har Form 110 500 följare på Facebook, 4 500
följare på Instagram, 1 000 deltagare i Formdebatt, 33 000 mottagare av FormReport 6
ggr/år, med 25 % öppningsgrad. Tidningen i sin helhet ligger på digitala plattformarna
Readly, Ztory, Magazinos, Buyandread, Scopaltos samt egen Form-app.
Svensk Form ger ut 12 digitala nyhetsbrev per år
till ca 20 000 mottagare, normalt även 2 internationella
nyhetsbrev per år, men inte under 2016 av olika skäl.
Hemsidan hade 2016 41 000 ”sessions”. Svensk Forms
Facebook har 6 700 följare och Svensk Forms Instagram
10 200. Regionalföreningarna har egna Facebook-grupper
samt en gemensam. VD har en blogg, Fru Form, med
kontinuerliga längre inlägg.

10 200 följare
@svenskform
6 700 följare
Svensk Form
560 följare
@svenskform

Mässor och andra arrangemang
Svensk Form/Form medverkade under 2016 på Stockholm Furniture & Light Fair, Swedish Fashion Talents, Stockholm Fashion Week, Formex, samt på internationella mässor i
Zagreb, Taipei, Milano, Dubai och Tokyo.
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PROGRAM SVENSK FORM MODERFÖRENINGEN 2016
6 JANUARI, Swedish Fashion Talents, modevisning på Kulturhuset Stadsteatern, Svensk
Form partner
21 JANUARI, Biblioteket på Högskolan i Falun inbjudna av Dalarnas Landsting, presentation
av Gestaltad Livsmiljö och publikt samtal om möjligheten att ge remissvar. Ewa Kumlin
och Emma Olofsson samt representanter för Svensk Form Dalarna.
9 FEBRUARI, Invigning av Ung Svensk Form, Greenhouse, Stockholm Furniture & Light
Fair, 20 nominerade, 5 stipendiater
9 FEBRUARI, Internationell PechaKucha Night # 55 på Berns. Grundarna från Tokyo Astrid
Klein och Mark Dytham på plats. Talare: Christina Tillman, VD Gudrun Sjödén, Emma
Bergqvist, Weleda, Katrin Olina, Island, Fredrik Färg, Jin Kuramoto, Tokyo, Kristina
Schultz, Tobias Berneth, Sonia Chow Hongkong.
10 FEBRUARI, PechaKucha Huddle med Nordens PechaKucha organisatörer i SB Seatings
lokaler.
10 FEBRUARI, Regionalföreningskonferens, Svensk Forms Bibliotek
17 FEBRUARI, Designonsdag med föreläsningar av Patrik Steorn och Ulrika Kyaga.
19 FEBRUARI – 27 MARS, Utställningen Ung Svensk Form visas på ArkDes.
6 APRIL, Release av Nationell Agenda för företagsutveckling av området slöjd, konsthantverk och småskalig designproduktion. Talare: Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Mari-Louise Franzén och Agnieszka Knap, Konsthantverkscentrum, Sanna
Svedestedt Carboo, KRO/KIF, Anna Livén West Statens Kulturråd, Klas Rabe, Tillväxtverket. Ewa Kumlin moderator.
21 APRIL, PechaKucha Night Stockholm # 56 på Södra Teatern i samverkan med India Unlimited, Cinema India, Filmtema Talare: Pia Lundberg och Andrea Reuter, Svenska Filminstitutet, Martin Rörby, arkitekturhistoriker, Emilia Engblad, konstvetare och Formmedarbetare, Sruti Harihara Subramanian, filmskapare, Dheeraj Akolkar, filmregissör, Modhurima
Sinha, journalist, Sanjoo Malhotra, projektledare, Lia Boysen, skådespelare
11 MAJ, Designonsdag, Gör Plats För Form och Design – visioner om ett Formmuseum eller
Formhus i Stockholm. Talare: Svante Helmbaek-Tirén, Fanny Jiseborn & Lovisa Roegind,
Alexey Golitsyn. Moderator Ewa Kumlin.
27 MAJ, Design S-dagen Göteborg, Vill Du vara med i nästa generation design? Följ med
i generationsskiftet som pågår, på The House, Next Step Group, Nya Hovås. Publik 60
personer, Ewa Kumlin och Lisa Lindström, moderatorer och Elin Trogen, projektledare
produktionsbyrån Fifti medverkade 1) Skiftet inom traditionell industri och extrem digitalisering. Olof Persson tidigare VD Volvo AB, Fredrik Magnusson, Roder innovation, Ulrika
Nordström, Autodesk, Nils Magnusson, Autodesk. 2) Om designprocesser och värdeskapande, Louise Heilborn, Next Step Group, Anna Davis, Utopia arkitekter och Henning
Rylander-Eklund, HDK.
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28 MAJ, Svensk Forms årsmöte på Magasinet i Falun. Studiebesök på Sundborn och Carl
Larssongården. Årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning på Magasinet i Falun. Janne
Waxin, Falu Rödfärg och Mia Svalänge berättade om sin formgivning. Kulturchef Malin
Lagergren fanns på plats och berättade om Dalarnas kulturplan med form och design. Stipendieutdelning till Martin Liljesand.
21 JUNI, Stipendieutdelning till Sami Kallio ur Axel Larsson Minnesfond i Svensk Forms
bibliotek.
6 JULI-8 JULI, Almedalen, Min Sverigebild på Science Park Gotland, med fotoutställning på
industriområdet Industrin tar Matchen. Workshop där teknik möter design med skolbarn
och nyanlända ungdomar, från analogt till digitalt. Kulturminister Alice Bah Kuhnke medverkade. Partners Teknikföretagen, Konstfack och Folkhögskolan i Slite samt Svensk Form
Gotland, i panelsamtalet på industriområdet Amelie von Zweigbergk, från Teknikföretagen
och Xenia Klein från Konstfack.
30 AUGUSTI, PechaKucha Night # 57, modetema under modeveckan i ett fullsatt bibliotek
på Skeppsholmen. Talare: Naemi Gustavsson, Ung Svensk Form, Josephine Bergqvist, Ung
Svensk Form, Amandah Andersson och Natsai Audrey Chieza.
31 AUGUSTI – 1 SEPTEMBER, Workshop med Ung Svensk Formdeltagare på Tranås Skinnberedning.
5 OKTOBER, Design S-dag i Örebro med tillkännagivande av nominerade i Design S, Modetema, medverkande Andrea Reschia, Arbesko, Alex Liebert, Ewa Kumlin, Elin Trogen och
Emma Olofsson.
6 OKTOBER, Formslaget 2016. I Stockholm hade Stockholms regionalförening utsett Handarbetets Vänner till Formbärare 2016.
14–15 OKTOBER, Regionalföreningskonferens i Stockholm.
11 OKTOBER - 27 NOVEMBER: Utställningen med nominerade bidrag till Design S öppnar på
ArkDes.
23 NOVEMBER, Design S Dagen på ArkDes, tema Co-Creation. Talare: Experiolab, Design
Lab S, Skärholmen. Lisa Lindström talade om Co-Creation. Utdelning av juryns hederspris.
23 NOVEMBER, Prisutdelning till vinnarna i Design S på Berns, konferencier Li Pamp.

Bilder på kommande uppslag!
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Design S-utställningen på ArkDes, 11 okt-27 nov

Design S-dagen på ArkDes, 23 nov

Gruppbild från #minsverigebild i Almedalen
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Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke fotades med lådkamera i i Almedalen, 5 juli.

2016 stod Svensk Form Dalarna värd för årsmötet. Det hölls på Magasinet i Falun:
Mikael Granberg, Omid Massali, Frida Lindberg och Pernilla Jansson

Årsmöte i Falun 28 maj: Leena S Naqvi, Svensk Form Västerbotten, har vunnit pris i en Instagramtävling. Här tar hon
emot priset, en filt, av Janne Waxin, försäljningschef på Falu Rödfärg och Omid Massali, Svensk Form Dalarna.
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Cajsa Wessberg, Ung Svensk Form på ArkDes, 19 feb

Swedish Fashion Talents, modevisning, januari

DesignOnsdag 11 maj: Lovisa Roegind & Fanny Jiseborn

Formslaget 6 okt 2016: Tårta hos Handarbetets Vänner

38 Design S-galan på Berns 23 nov, Andrea Reschia & Johan Mott Gestaltad Livsmiljö, Biblioteket på Högskolan i Falun, 11 jan

International PechaKucha Night på Berns, 9 februari

Regionalföreningskonferens, Skeppsholmen, 15 oktober
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PROGRAM INTERNATIONELL VERKSAMHET
19 JANUARI, Studiebesök till Warszawa på inbjudan av Adam Mickiewics institut. Ewa
Kumlin, Berndt Arnell, Tom Hedqvist och Sara Szyber deltog som förberedelse för polsksvensk utställning: Through Eachother’s eyes 2018-2019
26–27 JANUARI, Ung Svensk Form öppnar på Stilwerk i Berlin, Sara Lundkvist, Cora Hamilton, Sofia Almqvist, Elin Ivre och Matilda Dominique fanns på plats liksom Ewa Kumlin och Karin Wiberg.
11 MARS-10 APRIL, Utställningen Design Solutions - Swedish Design for 170 Years, World
Design Capital, Taipei, Taiwan.
8 APRIL, Nordic- Baltic meeting in Copenhagen, Danish Design Center + Danish Design
Award, Ewa Kumlin och Robin Edman, SVID deltog.
13 APRIL, Samarbetspartner till Business Sweden tillsammans med Sveriges Arkitekter
och VisitSweden för utställningen #swedenplays Swedish Design Goes Milan. Tree Talks,
samtal om färg. Moderator Ewa Kumlin: Agneta Stake, Nola, Ingela Koski-Vahala, NCS
Colour Academy, Helen Ogeborg, Ogeborg och Martin Hallberg, Radja Sound design
3–8 MAJ, Zagreb Design Week, nordisk designsatsning arrangerad av Svenska ambassaden,
delar av Ung Svensk Form och Design S, Ewa Kumlin medverkade i ett seminarium om
Cultural and Creative Industries Contribution to City Development. Representant för Love
Hulténs, R-Kaid-r spelkonsol från Ung Svensk Form medverkade.
6–8 SEPTEMBER, Designkryssning till Helsingfors och Helsinki Design Week. Design
Diplomacy på Svenska Ambassaden i Helsingfors: Fredrik Färg i samtal med Klaus Aalto.
Finnkampen hos Finnish Design Forum, Ewa Kumlin, Michael Persson Gripkow, Petteri
Kolinen, Petri Parvinen, Johan Uunila, Pauli Waroma, Elina Björklund och Niklas Bergh.
PechaKucha ombord: Niklas Bergh, Michael Persson Gripkow, Fredrik Färg, Jens PetersonBerger. Iiris Viljanen underhöll med sång och musik. Vi visade filmer ur Levande Design
ombord.
6–8 SEPTEMBER, Formredaktionen representerad på Helsinki Design Week genom Emilia
Engblad.
24–29 OKTOBER, Dubai Design Week, Salka Hallström Bornold medverkade i programmet.
28 OKTOBER – 5 NOVEMBER, Swedish Style in Tokyo, Tre svenska utställningar, Winterland
med Anna von Schewen, Welcome to Weden och Ung Svensk Form visades på galleriet Midori. So. Sofa talks UN University Plaza, Design Diplomacy på Sveriges ambassad i Tokyo,
Bar Bossa på Superdeluxe med Originalljudet och PechaKucha Night.
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Ung Svensk Form 2016 , Swedish Style in Tokyo, oktober/november

Ewa Kumlin i Taipei, Design Solutions - Swedish Design for 170 Years, mars

Design Diplomacy: Fredrik Färg (t.h) i samtal med Klaus Aalto, Svenska
ambassaden i Helsingfors, 6 september
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PROGRAM REGIONALFÖRENINGAR
SVENSK FORM SYD
Svensk Form Syd – Form/Design Center Verksamhet 2016
Verksamhet
Svensk Form Syd – Form/Design Center driver sedan 1964 en mötesplats för form, arkitektur och design. Form/Design Center är ett attraktivt besöksmål som genom åren har visat
totalt 1244 utställningar med en mycket stor bredd. Dessutom genomförde butiken 7 presentationer. Centret har sedan starten haft, och har fortfarande en stor betydelse för designfrågor och opinionsbildning i Sverige.
Under 2016 visades 31 utställningar som lockade cirka 110 tusen besökare, se lista nedan.
Programverksamheten arrangerade 128 debatter, föreläsningar, workshops och andra möten. Lika många studiebesök av skolklasser/studenter, journalister och andra grupper togs
emot. Regionalföreningen har cirka 400 medlemmar.
Årsmöte
Föreningen Svensk Forms regionalförening för Skåne höll årsmöte tisdagen den
7april 2016 på Form/Design Center i Malmö.
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Eva Engquist, ordförande
Gunilla Kronvall, vice ordförande
Birgitta Ramdell, kassör, vd
Benny Marcel t.o.m. 29/11 2016
Chris Marshall
Daniel Byström
Gunilla Kronvall
Louise Hederström
Stefan Persson
Maria Vieweg personalrepresentant
Särskilda uppdrag
Birgitta Ramdell Stamming:
– ledamot i Karin & Bruno Mathssons stiftelse
– ledamot i programrådet för grafisk design, K3, Malmö högskola
Björn Göransson
– ledamot i Föreningen Svensk Forms styrelse
Delaktighet i olika projekt
SPOK- lokal produktion och konsumtion
PK- Nordiskt nätverk för produktion och konsumtion
Utvalt- utvecklings-och utställningsprojekt i samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund och
Konsthantverkscentrum
Slöjdcraft- slöjd som uttrycksmedel, ett Skapande skola projekt med stöd av Nämnden för
Hemslöjdsfrågor
Open Architecture Initiative– kartläggning av förmer för delad kunskap inom arkitekturområdet
Imagine Open Skåne 2030 – visioner om Skånes framtid, tävling
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Samarbetspartner
Aalto Universitet
Adam Mikiewicz Institute, Warszawa
Akzo Nobel
ArkDes
Arkitektskolan i Lund
Dansk Design Center
Design Sweden
DISK (Designer i Skåne)
DogA
Falkenbergs museum
Holmbergs i Malmö
Iaspis
Iceland Designcenter
Ingvar Kamprad Design Center i Lund

Illustratörcentrum
Konsthantvekscentrum
Malmö Högskola
Movium
Nationalmuseum
Nova Iskra, Belgrad
Polska Institutet
Röhsska museet
Skånes Hemslöjdsförbund
Staden Malmös Hemslöjdsförening
Svenska Tecknare
Svenska Institutet
Sveriges Arkitekter
Sveriges Lantbruksuniversitet
Vandalorum
Cirka 20 svenska möbel- och textilföretag

2016 års utställningar
2016 års utställningsprogram kom i mångt och mycket att spegla aktuella samhällsutmaningar
och globala strömningar med teman som migration, boende, stigande vattennivåer, konsumtion och lokalproduktion. I Promiseland skapades t ex ”provotyper” – prototyper som ställer
frågor snarare än komma med svar och i Vattnet kommer presenterades forskningsresultat
om landskapsförändringar och olika aktörers förhållanden till dessa. Men vi gjorde under året
också plats för det inspirerande och poetiska, som i Sara Garantys vackra installation Colour
Emotions eller i sommarutställningen Roundabout Baltic, där den polska curatorn Agnieszka
Jacobson-Cielecka skapade en visuell berättelse om formgivning med Östersjön som gemensam nämnare. Vi välkomnade också tillbaka möbelföretaget Blå Station som för 30 år sedan
hade sin första utställning på just Form/Design Center.
Parallellt med dessa större satsningar fortsatte Form/Design Center att fånga dagsaktuella
teman och unga formgivare på väg, en viktig roll för verksamheten. Den återkommande utställningen Ung Svensk Form, den av Form/Design Center årligen koordinarade Vårutställningen
från regionens designutbildningar och formatet Månadens formgivare gav plats åt det innovativa och det oetablerade.
En sammanställning över de utställningar och presentationer som visats på eller producerats av
Form/Design Center under 2016:
Arkitektur/Stadsutveckling
Sege Park – Klimatsmart boende
03.02.16 – 06.03.16
De utvalda finalistbidragen i Malmö stads idétävling Sharing for Affordable and Climate Smart
Living, som sökte förslag på fysiska förutsättningar för en klimatsmart vardag. Sege Park ska
bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling och upp till 800 bostäder ska finnas i
området om tio år.
Livet I Kinas jättestäder
14.05.16 – 12.06.16
I Kina byggs nya storstäder med blixtens hastighet och existerande städer växer till storlekar
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som är svåra att förstå. Hur är det att leva i Kinas jättestäder under så extrema förhållanden?
Fotograf och ordföranden för Tænketanken Urban, Niels Bjørn, har besökt fem kinesiska
jättestäder där han har dokumenterat den vanlige kinesens värld, aktiviteter och beteende.
Hur tar sig vardagslivet ut när allt är nytt – byggnader, vägar och grannar? I samarbete med
Dansk Arkitektur Center i Köpenhamn.
Imagine Open Skåne 2030
14.05.16 – 12.06.16
Öppen idétävling och ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter Skåne och Region Skåne,
med ambitionen att öppna för en breddad debatt om Skånes framtid och de många olika
vägarna dit. Utställningen visade ett urval av de 66 inkomna bidragen, som spände över fysiska gränser, integration, social hälsa, stadsutveckling, matproduktion, vattenhöjning med
mera.
Imagine Open Skåne 2030-Vinnarna
20.08.16 – 25.08.16
De belönade bidragen i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030 visas upp. Första pris gick
till ”Ge mig era trötta” av Urban Skogmar och Beryl Boonzaaier.
Vattnet kommer
19.11.16 – 08.01.17
En utställning som visar på forskningsresultat om landskapsförändringarna, men också på
hur människor, beslutsfattare, arkitekter och planerare förhåller sig till hotet om stigande
havsnivåer i planering och design av ett föränderligt landskap. Ett resultat av ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och SLU, finansierat av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
Slöjd/Konsthantverk
Project Precious Trash
24.09.16 – 23.10.16
Ett projekt om kläder och konsumtion av Johanna Törnqvist. Med ett ben förankrat i hantverket och folkkonsten och ett stadigt fast i konsumtionskritikens mylla bygger Johanna
Törnqvist inte bara ihop tradition och samtid, utan sätter också fingret på värderingen av
vår tids material. Hon flirtar med folkdräkten och dess historia men går samtidigt emot den
i ett gränsland mellan konsthantverk, slöjd, mode och konst. Johanna Törnqvist hittar i sitt
arbete guldkornen i återbruket, i materialet som blivit över. Med hantverksskickligt utförande förvandlar hon det till något förädlat och vackert, ofta med eftertanke.
Industridesign/produktdesign/möbelformgivning
Sydform miniatyr
19.02.16 – 27.03.16
Den jurybedömda utställningen Sydform visades första gången 2002 och vänder sig till
formgivare verksamma i Skåne och på Själland. Utställningen startades för att visa upp den
regionala formgivningen och ge nya formgivare en möjlighet att ställa ut professionellt. För
att ge fler möjlighet att söka och för att göra utställningen mer hållbar visades i år möblerna
som modeller i skala 1:5.
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Ung Svensk Form 2016
24.04.16 – 07.06.16
Jurybedömd vandringsutställning för unga formgivare. Ung Svensk Form genomförs av
Svensk Form i samarbete med IKEA och Stockholm Furniture & Light Fair.

Colour Emotions – poem edition
22.06.16 – 14.08.16
Colour emotions är en utställning som berör färg och
form ur ett filosofiskt perspektiv med dikter hämtade
från bland annat sufipoeter. Minihusen och objekten
visar på samma impermanens genom att skifta i färg
beroende på från vilket håll besökaren betraktar dem.
Skapad av curator Sara Garanty.
= Nomad
12.08.16 – 25.09.16
= Nomad är ett mobilt utställningskoncept på hjul av Kajsa Willner och Stoft Studio som fylls med
närproducerad design och konst från lokala formgivare och konstnärer.
Produkterna som visas särskiljs av starka idéer, lokalanknytning och är formgivna/tillverkade av de
medverkande utställarna. Utställningen bygger på ett symbiotiskt pop-up koncept där stadens alla
rum används som utställningsplats.
Analogue Ways
19.02.16 – 27.03.16
Ett projekt från Industridesignskolan vid Lunds Universitet. Analogue Ways är tolv projekt som syftar till att föra tillbaka traditionella hållbara värden till en modern kontext. Genom att hämta inspiration från forna kunskaper om hur man odlar, tillverkar och lever visualiseras en cyklisk livsstil med
en närmare relation till ekologiska system och lokala resurser.
Härproducerat
1.10.16 – 06.11.16
En utställning och ett mastersarbete från Industridesignskolan i Lund av Anna Gudmunsdottir som
presenterar en kollektion; Beyond Local - bruksföremål för hemmet som är skapade i samarbete
med lokala tillverkare. Dessa tillverkare är alla listade på den lokala produktionsplattformen SPOK
(Samtida produktion och konsumtion). Objekten är så kallat ”baklängesdesignade”. I motsats till
normal praxis, där ett föremål formges och sedan tas som skiss till tillverkaren, har designprocessen
bakom dessa objekt börjat hos tillverkarna.
Roundabout Baltic
22.06.16 – 11.09.16
En utställning och visuell berättelse om formgivning
med Östersjön som gemensam nämnare. Curator Agnieszka
Jacobson-Cielecka undersöker och analyserar skillnader och
likheter mellan formgivning från Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Danmark, Sverige, Finland, Norge, Tyskland.
Producerad av Regionmuseet i Stalowa Wola, Polen.
Möbel(r)evolution
24.09.16 – 06.11.16
Blå Station 30-års jubilerar. I april 1986 visades Blå Stations första möbelserie Oblado på Form/
Design Center. Serien byggde på en rund ring av björkfanér och var formgiven av Börge Lindau,
som startade företaget tillsammans med sina barn Mimi och Johan. Nu, 30 framgångsrika år senare,
hälsas Blå Station välkomna åter med jubileumsutställningen Möbel(r)evolution.
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Grafisk design/Illustration
Dear Data
15.08.16 – 18.09.16
Ett årslångt, analogt datainformationprojekt av Giorgia Lupi och Stefanie Posavec. Två
kvinnor som bytt kontinenter lär känna varandra genom data de illustrerar och skickar över
havet. I samarbete med The Conference.
Svensk bokkonst 2015
22.06.16 – 19.08.16
Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en ideell förening som ska stimulera och
inspirera bokbranschen till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. För att fullfölja
denna ambition utser man årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på
goda förebilder.
Samhällsutveckling
Vårutställning 2016 @ Malmö Live
26.05.16 – 05.06.16
Examensutställning med Arkitektskolan och Industridesignskolan, Lunds universitet,
Landskapsarkitektur, SLU Alnarp, Grafisk design, Malmö högskola Produktdesign, Malmö
högskola Visuell kommunikation, Malmö högskola.
Promiseland!
19.02.16 – 27.03.16
”Den här utställningen handlar om migration. Att migrera är att formulera en dröm om
något annat. Föremålen som du kommer att se ställer frågor kring detta svåröverskådliga
ämne.” I kursen Visualizing complexity och med utgångspunkt i samtiden har mastereleverna på HDK i Göteborg skapat verk som ställer frågor snarare än att komma med svar.
Vandringsutställningar
Den Nya Kartan
Hur kan vi rita om kartan för lokal produktion och konsumtion? 24 formgivare och 24
tillverkare, alla verksamma i Skåne, testade en ny modell för samarbete och visade på den
potential som finns och att det är fullt möjligt att tillverka och producera lokalt.
25 kvadrat – Arkitekter tolkar Attefall
Sommaren 2014 klubbade Sveriges riksdag igenom beslutet om så kallade Attefallshus.
Detta är något helt nytt i bygglagstiftningen: ett 25 kvadratmeter stort komplementhus, som
inte kräver bygglov och ändå får lov att vara en självständig bostad. Vilka drömmar, tankar
och visioner väcker denna nya frihet? I utställningen presenterade 25 svenska arkitektkontor var sin idé om hur ett Attefallshus skulle kunna se ut.
Utvalt
Konsthantverk, slöjd och form i Skåne 2015. Jurybedömd vandringsutställning med handgjord form som arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes hemslöjdsförbund och Form/
Design Center.
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Presentationer Månadens formgivare: Månadens formgivare presenteras i samarbete med
DISK (Designer i Skåne) och har som syfte att lyfta utövare i regionen och samtidigt visa på
designfältets bredd.
Februari: 		
Mars: 			
April: 			
Maj: 			
Sommar: 		
September: 		
Oktober: 		
November: 		
December: 		

Josefin Runquist, mode
Kunsik Cho, möbelformgivning
Staffan Dahlberg (Region Skåne designstipendiat), industridesign
Elisabet Frick, textildesign
Lina Ekstrand, illustration
Jollygoodfellow, grafisk form
Kristine Lynum Bjerkem, glas
Martine Castoriano, illustration/animation
Gustav Carlberg, möbelformgivning

Presentationer i butikens galleri:
Affischer, februari, Stickat, mars
Stickat och sytt av bl. a. Wool by Sasa och Lucy Kepp.
Det spirar och gror, april & maj
Textiltryckverkstadens pop-up, juni – september
Konstnärernas Kollektivverkstad Textiltryck Malmö är en ideell förening vars syfte är att
erbjuda yrkesverksamma formgivare, konsthantverkare och konstnärer arbetsytor och teknisk
utrustning för framställning av i huvudsak textilt präglade produkter och konstverk.
Eva Hejdström, september – oktober
Små och stora böcker, limmade, vikta och sydda böcker, böcker med innehåll, böcker som kan
användas, böcker med fina bindningar, böcker med olika papper, lådor till böcker och mycket
annat – allt börjar med papper! Eva Hejdström är konstnär och bokbindare.
Tove Adman, november
Att forma för hand är en viktig del av Tove Admans arbete. Hennes formgivning bär spår av de
händer som medverkar till de färdiga föremålen.
100 koppar/Designers Zoo, december
26 danska keramiker visar sina koppar. Ett samarbete med Designers Zoo i Köpenhamn.
Svensk Form Syd: antal medlemmar vid årets slut 369
SVENSK FORM DALARNA
Årsmöte
Årsmötet hölls den 2016-06-20 på konsthallen BoMo i Borlänge.
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Frida Lindberg, ordförande
Omid Massali, vice ordförande
Petter Kolseth edamot
Pernilla Wåhlin Norén, ledamot
Kattis Karlsson Nordqvist, ledamot
Valnämnden består av Magdalena Nord Omne och Jordi Arkö.
Styrelsemöten
Under 2016 har styrelsen haft sju styrelsemöten fördelade över året, inklusive ett konstituerande möte 27/6 och planerings- och inspirationshelg 10-11/9 på Dala-Floda Värdshus. Mellan
mötena har styrelsen främst kommunicerat via den gemensamma Facebook-gruppen. Möten
och dialog har även genomförts inom ramarna för separata projekt.
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Årsmöte & Regionalföreningskonferenser
Svensk Form Dalarna välkomnade Svensk Form och dess regionalföreningar till årsmöte
och program i Falun lördag den 28 maj. Dagen innehöll bland annat besök på Carl Larssongården i Sundborn, årsmöteshandlingar och föredrag av Lycka Form och Falu Rödfärg på
Magasinet i Falun. Kvällen avslutades med middag från restaurang Smak på Magasinet.
Svensk Form
Dalarna representerades av Frida Lindberg på regionalföreningskonferensen på Skeppsholmen 9/2. Under regionalföreningskonferensen 14-15/10 deltog Frida Lindberg och Pernilla
Wåhlin Norén.
Formbar
Föreningens inarbetade koncept FORMBAR är en spännande och kostnadsfri mötesplats
dit alla är välkomna. Här berättar intressanta personer med anknytning till Dalarna om sitt
skapande inom form, design, arkitektur, mm. FORMBAR har arrangerats vid två tillfällen i
Falun under 2016, båda gångerna på restaurang Smak i Falun.
Formbar 27 januari, Regnbågens Textil – ett textilt experiment
Följ den röda tråden från 80-tal till NU! Anne Carlquist och Anna Fjällbäck, verksamma i
Falun, berättar om sitt arbete med företaget Regnbågens textilverkstad sedan trettio år tillbaka. http://www.regnbagen-textilverkstad.se
Formbar 16 februari, Årets Formbärare Hanna Nielsen
”Med nyfikenhet och professionell målmedvetenhet experimenterar Hanna med form och
ljud i smycken och skulpturer. Hanna gör även en stor insats med pedagogiska projekt, där
hon med sin kunskap, kreativitet och smittande energi inspirerar barn att prova på designprocessen. Vi är mycket glada att Hanna Nielsen väljer att ha Dalarna som bas för sitt
arbete!”
Så löd motiveringen när Svensk Form Dalarna utsåg Hanna Nielsen till Årets Formbärare
i Dalarna hösten 2015. Välkommen att inspireras när Hanna Nielsen berättar om sitt skapande som formgivare och konstnär.
Ni får en bra inblick i Hanna Nielsens jobb på:
www.hannanielsen.com
7 mars, Allt är formbart
Den 7 mars ordnade Svensk Form Dalarna en inspirerande eftermiddag på Sätergläntan
Institutet för Slöjd och Hantverk i samband med skolans Öppet hus. Sätergläntan och
Svensk Form Dalarna bjöd in till en inspirerande dag där möten mellan slöjd och design
stod i fokus. Besök skolans verkstäder och lyssna till inspirerande formgivare som arbetar i
gränslandet slöjd–design. Vår ambition var att dagen skulle stimulera till samtal kring mötet
slöjd–design. Vad är skillnaden? Motsättningar eller naturliga beröringspunkter? Hur kan
de olika disciplinerna lära av varandra? Hur är det möjligt att förena dessa två områden, om
det i huvud taget är önskvärt… Under eftermiddagen föreläste Kristina Schultz (http://kristinaschultz.se/) och Daniel Svahn (www.danielsvahn.com).
9 april, Medlemsträff i Södra Dalarna
Svensk Form Dalarna och Svensk Form Örebro län bjöd in till en medlemsträff i södra
Dalarna för att främja vänskapen mellan föreningarna och få en trevlig dag tillsammans.
Dagsturen som gick i konsthantverkets tecken började på Alice Lund Textiliers ateljé i
Stora Tuna där ägaren Frida Lindberg tog oss med på en 80-årig resa genom den textila
konsten och handvävningens värld. Ateljén har sedan 1930-talet arbetat med kvalitativ
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handvävning och textil konst för privat och offentlig miljö över hela världen. På ateljén fick vi
också träffa Sonia Bush, fjärde generationen spinnmästare, som driver Wålstedts Textilverkstad
i Dala-Floda. Hon berättade om ullspinneriets snart 100-åriga historia och vägen från får fram
till färdigt garn av högsta kvalitet.
Efter lunch åkte vi vidare till Smedjebacken och konsthallen MEKEN. Där möttes vi av konstnärliga ledaren Pernilla Jansson som visade oss konsthallen och den pågående utställningen om
grafik. De som vill fick även prova på att trycka ett blad i den grafiska verkstaden.
6 oktober Formslaget, crafterwork, årets formbärare 2016
På Svensk Forms 171 års dag 6/10 arrangerade Svensk Form Dalarna Formslaget med en Crafterwork på restaurang Kopparhatten, Dalarnas museum Falun.
Vi introducerade Crafterwork. En afterwork/afterschool med hantverkstema. En rolig aktivitet
där inga förkunskaper krävs, bara viljan och lusten att skapa. Vi tar med och visar olika tekniker där man för en tjuga kan köpa lite material. Eller så kan man ta med sitt egna hantverk,
broderi, stickning, näverslöjd etc. Under året kommer vi att introducera olika slags hantverk.
Crafterwork är ett samarbete mellan Svensk Form Dalarna, Dalarnas Hemslöjdsförbund, Helikopter Brand Design & Alice Lund Textilier AB.
Under kvällen tillkännagav styrelsen att Lina Sofia Lundin fått utmärkelsen Årets Formbärare
i Dalarna. Årets Formbärare delas ut av Svensk Forms alla regionalföreningar i samband med
Formslaget, 6/10 varje år. Årets Formbärare är en person, organisation eller ett företag som har
bidragit till att stärka form, design och/eller arkitektur i respektive region. Lina höll även ett
föredrag om sin verksamhet. Motivering löd:
Lina Sofia Lundin, textilkonstnär och hantverkspedagog, utses som formbärare Dalarna för sitt
gedigna arbete med att arbeta undersökande och ifrågasättande men också pedagogiskt omkring textilier. Vi vill uppmärksamma henne för hennes arbete med att sätta fokus på ekologi,
miljö och hantverk kopplat till textilier och kläder. Hon arbetar över hela landet men har Falun
som sin bas där hon arbetar praktiskt från frösådd av lin till mer experimentella arbeten inom
färgning. Lina har varit med om att starta upp och driva projekt som Lånegarderoben, ”The
borrow project”, ”Tröjan” mm. Hon är även författare till boken ”Naturlig färgning” och till
publikationen ”Färgmanifestet”. Lina arbetar mångsidigt och inkluderande. http://www.linasofialundin.com
17 november, Crafterwork
Efter en lyckad premiär fortsatte vi med Crafterwork. Det blev en afterwork/-school med
hantverkstema. En rolig aktivitet där inga förkunskaper krävs, bara viljan och lusten att skapa.
Under året kommer vi att introducera olika slags hantverk. Denna kväll dyker vi in i papperslöjdens värld. Kvällens värd blir bokbindaren Linda Gimle från Djura Bok & Pappersverkstad
som kommer att vägleda oss. Alla är så klart välkomna att ta med sitt egna hantverk, broderi,
stickning, näverslöjd etc. Detta är ett samarbete mellan Svensk Form Dalarna, Djura Bok &
Pappersverkstad, Dalarnas Hemslöjdsförbund & Helikopter Brand Design.
Arkitektur, form och design - landstingsprojekt
Landstinget Dalarna har fått medel för att uppfölja och fortsätta arbetet från förstudien om
design och arkitektur på regional nivå. Ann-Louise Rönestål Ek är projektledare för projektet.
Svensk Form Dalarna medverkar i arbetet genom att Frida Lindberg och Kattis Karlsson Nordqvist deltar i en styrgrupp.
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15 december, Möte och julfika med AFD på Region Dalarna med Ann-Louise Rönestål Ek
(projektledare arkitektur form design, Kultur och bildning, Landstinget Dalarna). På mötet
informerade projektstrateg Theresia Holmstedt och kultur- och bildningschef Malin Lagergren om tidigare arbete med AFD. Frida Lindberg och Kattis Karlsson Nordqvist deltog.
Svensk Form Dalarna: antal medlemmar vid årets slut 96
SVENSK FORM GOTLAND
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Ordförande: Mimmi Gibson
Vice ordförande Karin Leoson
Sekreterare: Lukas Dahlén
Kassör: Lisa Hemph
Maria Brunskog
Ellinor Dahl
Kristina Torsson
Årsmöte 17 mars på Restaurang Eden i centrala Visby.
Årsmötesförhandlingar samt efterföljande buffé.
Aktiviteter
16 februari, Formbar med föreläsning och snacks
20 juni, Föreläsning (gratis för medlemmar) av Tracey Fullerton, M.F.A. Director of University of Southern California Games. Programpunkt under speldesignmässan i Visby.
21 juni, Besök hos 2015 års Formbärare Körsbärsgården, vernissage med mat för medlemmar
6 juli, Seminarium och filmvisning BAC (Baltic Art Center)
6 juli, Filmvisning av intervjuprojektet Levande Design från Svensk Form
Stöttning till moderföreningen med lokal, tid och kontakter hela veckan samt innan
7 juli, Seminarium ”Textil i Exil” med Kristina Torsson
Övriga aktiviteter
6 oktober, Utnämnande av Årets Formbärare 2016 till Stina Lindholm/Skulpturfabriken.
16 november, Formbar: Lokal Joda Bar och restaurang i centrala Visby. Föreläsning och
snacks.
Styrelsearbete:
Styrelsemöten antal: 8
Skrivelse till regeringen ”Hållbara Gotland”
Svensk Form Gotland: antal medlemmar vid årets slut 36
SVENSK FORM JÄMTLAND
Föreningens styrelsemedlemmar 2016
Ordförande Lena Andersson, grafisk formgivare/AD
Vice ordförande Hanna Fogelberg, tjänstedesigner
Sekreterare Märta Lööv, modedesigner
Kassör Carina Ericsson, kostymör, textillärare
Klubbmästare Josefin Sundnäs, keramiker
Medlemsansvarig Martin Fryklund, grafisk formgivare reg. designcentrum
PechaKucha, Jenny Persson, silversmed

50

4 maj, Årsmöte med Agneta Engzells, BYHUSET på Rödön. Vi har beslutat att förlägga våra
årsmöten så att i anslutning till mötet få samtala med en designer/arkitekt/formgivare i regionen/person som påverkat det regionala klimatet ur designperspektiv. Denna gång föll valet på
Agneta Enzell som startat Byhuset - ”En plats i världen för ny form”.
UNG SVENSK FORM UTSTÄLLNING I ÖSTERSUND 23.7 – 30.7
23 juli öppnade årets utställning med UNG SVENSK FORM portarna i köpcentret Mittpunkten, i stadskärnan. En samproduktion mellan Storsjöyran/Stefan Kauppi och UNG FORM/
Karin Wiberg och Svensk Form Jämtland samt regionalt Designcentrum. Denna vecka kommer
cirka 2500 besökare att kunna uppleva en unik utställning på hög nivå. Bland annat förläser
Ung Svensk Form nominerade Emma Dahlqvist om sitt examensarbete ”Never or näver”, Jens
Peterson Berger släkt med Wilhelm, gör succé med musikmaskinen Aina.
14-16 september, UCCN Unesco, creative cities summit möte i Östersund.
Svensk Form Jämtland deltar i SZ + Day Exhibition City of Design Shenzhen Unesco meeting.
Staden välkomnar 250 delegater från 116 städer i 50 länder för att diskutera hållbar utveckling.
Mötet är ett Summitmöte vilket innebär att alla Unescos områden/discipliner samlats på samma
ställe, varav Creative Cities Design är en. ” – Den här konferensen är viktig för att den skapar
mötesplatser, möten mellan människor på alla håll och kanter med fokus på framtiden. Vi behöver använda all vår kreativitet, sympati och innovation för att möta framtida utmaningar runt
om i världen. Jag hoppas att alla delegater tar med sig sina nya idéer och förverkligar dem på
hemmaplan, säger Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister.”
14 september, ”The Shenzhen Design Award for Young Talents” Här inviger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke SZ-Day eller ”The Shenzhen Design Award for Young
Talents” på Exercishallen norr visar verk av unga talanger från hela världen inom en stor bredd
av designområden, från experimentellt hantverk till samhällsutvecklande arkitektur. 75 alster
visas upp och tävlar om sammanlagt 18 priser. Utställningen innefattar representanter från länet
Johanna Samuelsson och Eva Dahlqvist - båda Ung Form nominerade.
15 september, UNESCO creative business pechakucha. Svensk Form håller PechaKucha på
engelska i foajén till mötesplatsen - Welcome to our SVENSK FORM PECHA KUCHA afternoon afterwork at Storsjöteaterns foajé.
10–15 oktober, Formveckan, tema norm. Formveckan är ett
6 dagar långt form- och designevenemang späckat av olika
FormFrukostar, Designluncher, afterwork, workshops, utställningar, guidade visningar, PechaKucha, Formslaget och mycket mer!
En vecka som belyser de möjligheter design kan ge för individen,
kulturen, samhället och näringslivet. Med Formveckan vill vi
synliggöra form och design, skapa medvetenhet, lyfta fram nya
mötesplatser för kultur och kreativitet i vår region samt sprida
information om föreningen Svensk Form Jämtland.
6 oktober, Vi delger och hyllar Årets Formbärare på Formslaget! Årets Formbärare i Jämtland/
Härjedalen: Studioglashyttan Storsjöhyttan ”Storsjöhyttan har osvikligt visat, år efter år, att de
med stor kunskap och talang förnyar glaset, bär den drivna, tränade glaskonsten in i sin samtid
eller rättare sagt ligger snäppet före. De vågar gå utanför de konventionella ramarna. Glaset
blir mer än en form - med fantasi och lust bjuder Anna-Lena Kauppi, Nilla Eneroth och Ulla
Gustafsson in oss till i glasvärld som berättar en historia. Anna-Lena ser sin konst i ett sammanhang och den präglas ofta av motsatser, historia - nutid och kallt - varmt. Nillas glas är
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okomplicerat och självklart. Attraktiva färger och former utgör basen i hennes glas, därtill
lägger hon gärna fantasieggande och roande detaljer hämtade från bland annat djur och
växtriket. Och Ullas glas med humor, normkritik och egensinne som rör sig i gränslandet
mellan konst och bruksglas i en spännande begreppsvärld, där naturen ofta visar sitt mörker. Åskmoln och skogsbrand, djurskelett och diamanter, känsligt och poetiskt skapat med
en säker hand för hantverket.”
10 oktober, Yokoso, välkommen till en japansk eftermiddag. Keramiker Maria Luksepp
föreläser om sin keramiska resa i Japan och Jan Hemmingsson japansk teexpert berättar/låter oss smaka olika japanska teer. Vi korar Årets Formbärare Storsjöhyttan, äter gula tårtor,
hyllar och minglar.
11 oktober, FORMFRUKOST: Hyttfrukost hos Årets Formbärare Studioglashyttan Storsjöhyttan. Vi äter frukost, lyssnar och lär, minglar och ser glasblåsning och njuter av vackert studioglas. DESIGNLUNCH: 1000 IDEÉR OCH EN PLANET, Karolina Nätterlund/
Designcentrum NÄVER GIVE UP/Näver som funktionsmaterial. Sanna Bodén och Emma
Dahlqvist. -SPELET OM NORMKREATIV INNOVATION Åsa Wikberg Nilsson om
NOVA (med via Skype, workshop-spel)
12 oktober, FORMFRUKOST: NO BRAINS-NO BREAKS föreläsning och workshop med
Anna-Klara Samuelsson, Ädellab, Konstfack, lämnar utrymme för intuition i den skapandeprocessen. DESIGNLUNCH: VAD SKA BORT – FRÄMLINGSFIENTLIGHET, RASISM
ELLER KOLONIALISM? Utställning och föreläsning på Sydsamiskt kulturcentrum, Stiftelsen Gaaltije Jerker Bexelius och Vanessa Sahlman berättar om tolkningen och designen.
13 oktober FORMFRUKOST: TRAMPOLIN PR PÅ VÄG. Kontoret byttes ut mot en husvagn där kunder, potentiella kunder och glesbygdsföretagare i allmänhet bjöds in. Behöver
mötesplatsen vara i en stad? Om vi frångår normen? DESIGNLUNCH: FRÖSÖ HANDTRYCK. De nya ägare och konstnärliga ledare Johan Hallström och Tina Stafrén föreläser
och visar oss tryckeriet, pratar varumärke och vision. Ambitionen är att förvalta ett arv in
i en ny tid. AFTER WORK: Föreläsningar på Lagerbaren. GREEN BELT MOVEMENT
Nicole Modigh, Hanna Wictorson, Danielle Malmberg, Tove Haaheim, Åsa Lindstrand.
CIRKULÄR EKONOMI I NORDENS GRÖNA BÄLTE. Karolina Nätterlund, Erik Noaksson, Martin Fryklund MER [*] ÖSTERSUND Östersunds kommun är nominerad i Design
S i den nya kategorin Hållbart samhälle,
14 oktober, FORMFRUKOST: KULTURARVET SOM DESIGNINRIKTNING/Frukostföreläsning och workshop. Hur gör man egentligen till vardags i sin designprocess när man
vill få med vårt kulturarv på ett modernt sätt? Minna Engström Heino/Nordisk Designskola
DESIGNLUNCH: SLOW FASHION -Din guide till hållbart mode med Johanna Nilsson.
Johanna Nilsson är föreläsare, bloggare och initiativtagare till Slow fashionuppropet.
15 oktober, NYFIKENHETSTÄLJNING - Känner du dig nyfiken på att tälja? Välkommen,
både gamla och unga, att prova på under erfaren handledning.
3 december, JAMTLI JULMARKNAD - Svensk Form deltar i juryarbetet att kora Jamtli
julmarknads mest estetiskt tilltalande och bäst tidsenliga marknadsstånd. Denna lilla aktivitet sätter punkt för årets händelser.
Det regionala samarbetet: Det är viktigt att framhäva att vi prisar vårt samarbete
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med regionen, regionalt designcentrum
Karolina Nätterlund och Martin Fryklund som för övrigt är en av våra styrelsemedlemmar innebär hävarm
på våra idéer och möjligheter att driva igenom fler och mer intressanta projekt än om vi skulle arbeta ensamma. Vi arbetar för att så mycket det går integrera våra programpunkter med regionen - regionalt designcentrum, mittuniversitetet, peak innovation med flera, hitta synergier för att på så sätt maximera spridning
och utbud. Här kan vi arbeta ännu mer proaktivt - att söka samarbetspartners. Vi arbetar också tillsammans
med länets hemslöjdskonsulent som förser oss med aktuell ovärderlig information och samarbete. Vi har de
senaste åren tack vare gott samarbete mer och mer kunnat skapa en fysisk mötesplats på Designcentrum som
Svensk Form Jämtlands egen. Under Formveckan blir det vårt mötesrum och en möjlighet till utställningslokal. Här förlägger vi även våra styrelsemöten och tänker bygga upp ett Formbibliotek. Tillsammans är vi
definitivt starkare.
Svensk Form Jämtland: antal medlemmar vid årets slut 57

SVENSK FORM NORRBOTTEN
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Maria Ahlqvist Juhlin, ordförande
Kicki Nilsson, tf. ordförande
Eva Enberg Isaksson, kassör
Marie-Louise Johansson, sekreterare
Viktoria Pettersson, ledamot
Lena Allheim, ledamot

Pia Huuva, suppleant, valberedning
Henny Kvamsdal, suppleant
Martina Lundgren, suppleant
Annkathrin Lundqvist, suppleant, valberedning
Åsa Wikberg-Nilsson, suppleant
Revisor:
Johanna Sandberg Rova

Årsmöte
Årsmöte hölls på Luleå tekniska universitet den 17 maj 2016
Närvarande styrelsemedlemmar: Maria Ahlqvist Juhlin, Eva Enberg Isaksson,
Marie-Louise Johansson, Viktoria Pettersson, Lena Allheim, Annkathrin Lundqvist,
Kicki Nilsson, Pia Huuva, Martina Lundgren, Åsa Wikberg-Nilsson.
Verksamhet:
2 februari, Styrelsemöte hos Kicki Nilsson, Åkerby
9 februari, Regionalföreningskonferens i Stockholm, Viktoria Pettersson representant SFN.
9 februari, Pecha Kucha, Stockholm, Annkathrin Lundqvist och Viktoria Pettersson på plats.
9–10 februari, Stockholm Furniture Fair, sju personer ur SFN:s styrelse på plats.
15 mars, Styrelsemöte, Arctic Trend, Luleå
9–10 april, Fair Living, Kulturens Hus, Luleå, pop-up shops och medlemsrekrytering.
17 maj, Årsmöte SFN hölls på Luleå tekniska universitet.
16 juni, Styrelsemöte med vårmiddag hos Henny Kvamsdal, Kallax
16 augusti, Styrelsemöte på Vetenskapens Hus, Luleå
18 september, Styrelsemöte hos Kicki Nilsson, Åkerby
6 oktober, Formslaget med Årets Formbärare 2016-TreeHotel, Harads uppvaktas av styrelsen
med tårta och blommor.
17 oktober, Styrelsemöte, på Arctic Trend, Luleå
26 oktober, Pecha Kucha, Clarion Luleå
25–26 nov, Formbazar på Lillan, Luleå, pop-up shops med 26 designer, konsthantverkare och
konstnärer, fikaförsäljning samt medlemsrekrytering.
Svensk Form Norrbotten: antal medlemmar vid årets slut 55
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SVENSK FORM SMÅLAND
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Britt-Marie Börjesgård, ordförande, Jönköping
Ole Victor, vice ordförande, Nybro
Sara Larsson, kassör, Huskvarna
Thomas Johansson, sekreterare, Vetlanda
Anders Bergön, Växjö
Eva Larsen-Andersson, Växjö
Karl-Magnus Lillqvist Sjöberg, Kalmar
Jonas Lindstöm, Kalmar
Karin Lundh, Värnamo
Jonas Malmquist, Kalmar
Camilla Sandgren, Älmhult
Årsmöte 23 april
Visning av Domkyrkocentrum i Växjö Vi fick en visning av det nya Domkyrkocentrat av
arkitekt Kristina Bornholm, Arkitektbolaget. Årsmöte och fika.
Årets aktiviteter i övrigt:
9 mars, PechaKucha-Night #28 i Växjö
l samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland. Som alltid 20 x 20, intressant
och omväxlande.
Kvällens talare var: Thomas Lissing, journalist, Gunilla Byström, illustratör, Joacim Wiberg, fotograf, Håkan Schönkvist, VÄS, Växjö spelförening, Bertil Bäckström, Kulturparken Småland, om Yngve Räv Målare, Britt-Marie Börjesgård, om spår.
22 mars, Formfrukost – DRÄKT i Jönköping
EVA DAVIDSSON berättade om sin utställning, Dräkt – ISHŌ, där hon arbetat med textila
tekniker på nya sätt. Hon låter svensk och japansk dräkttradition mötas, och berättade om
teknik och inspiration. Eva Davidsson är verksam i Stockholm och utbildad produktdesigner på HDK i Göteborg. Hon har tidigare bland annat arbetat med stickade kollektioner och
belysning för privat och offentlig miljö.
Frukost, föreläsning och visning i ett. Detta var ett öppet arrangemang för alla formintresserade och hölls på Jönköpings läns museum.
20 april, PechaKucha-Night #29 i Växjö
I samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland.
Kvällens talare var: Camilla Sandgren, designer, Roger Svensson, konstnär, Kristina
Schultz, formgivare om projektet “100 dagar av behov och begär”, Anton Yngvesson,
publikredaktör för radioprogrammet ”Ring så spelar vi”, Mikaela Johansson, Kostymansvarig Regionteatern Blekinge Kronoberg, Felix Flyboo, Feelgood-veckan, Katedralskolans
elevkår, Andreas Klippinge, formgivare, “den nya kartan”.
20 september, Samtal om Hennix: Formgivare och konstnär, i Växjö
Margareta Hennix har i mer än femtio år varit verksam som keramiker, glaskonstnär och
formgivare. Nu är hon aktuell i utställningen ”Bord duka dig!” på glasmuseet i Växjö. Visning och samtal kring föremålen mellan Britt-Marie Börjesgård, Svensk Form Småland,
och Bertil Bäckström, Kulturparken Småland. Samtalet handlade om Margareta Hennix och
hennes bredd och personliga formspråk.
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28 september, PechaKucha-Night #30 i Växjö
I samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland.
Kvällens talare var: Lars Gustavsson, formgivare, Farmer’s racer, Maja Nordblom, Växjö bibliotek 350 år, Emilie Nilsson & Lenny Nilsson, Våges AB, Fredrik Sandblad, kulturutvecklare,
Framtiden kulturliv i Växjö, Johan Danielsson, glasögonmakare, Britt-Marie Börjesgård, antikvarie.
6 oktober, FORMSLAGET i Växjö
Vi firade FORMSLAGET i år med fokus på glas.
Glasantikvarie Gunnel Holmér visade delar av Smålands museum – Sveriges glasmuseums rika
samling och presenterar tankarna kring den nya basutställningen.
Dagen till ära så firade vi också Svensk Forms födelsedag. För 171 år sedan, 6 oktober 1845
grundades Svenska Slöjdföreningen. Vi firade med tårtkalas och kungjorde 2016 års formbärare,
Gunnel Holmér fick motta utmärkelsen, med följande motivering:
”Småland och glaset är intimt förknippade. Glasbruken och hyttorna är beroende av kompetenta glasblåsare, hyttarbetare och formgivare som förstår materialet och utmanar dess gränser
och uttryck. Med det finns också hängivna glasarbetare som verkar inom andra sektorer. Svensk
Form Småland vill i år hylla en person som har betytt mycket för att fördjupa och sprida kunskap
om glaset, tillverkningen och människorna inom industrin. Gunnel Holmér har ägnat stora delar
av sitt yrkesverksamma liv åt glaset, som glasantikvarie vid Smålands museum, Sveriges glasmuseum. Museet har i drygt 80 år samlat glasföremål och arkivmaterial knutet till glasindustrin.
Men samlingarna och arkiven är beroende av kunniga och engagerade personer som kan tolka
och problematisera materialet för att det ska få liv, sättas i en kontext och kunna nå ut lokalt,
men också nationellt och internationellt. Gunnel Holmér är en formbärare i ordets djupaste mening”.
9 november, PechaKucha-Night #31 i Växjö
I samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland.
Kvällens talare var: Sofi Poulsen, författare, Tobias Bjerre, Thea Pettersson, Drömmarnas kontor, Tillie Burden, glaskonstnär, Åsa Ahl, fotograf, Petter Ericsson, Kulturparken Småland, Per
Gustavsson, Tobias Croby, supportföreningen East Front, Britt-Marie Börjesgård, antikvarie om
branden i Eksjö.
24 november, Ateljébesök HORISAKI i Kåremo
Vi fick möjligheten att besöka hattmakarna Karin och Makoto Horisaki. De har under de senaste
åren byggt upp ett internationellt erkänt varumärke från sin lilla lanthandel i Kåremo, några mil
norr om Kalmar. Med traditionella metoder skapar de handgjorda hattar med exklusiv finish och
patina. Deras hattar finns i trendiga butiker över hela världen och har blivit populära i kändisvärlden där de bärs av artister som t.ex. Lady Gaga. Dock anser de sig själva vara stolta hantverkare
som brinner för själva skapandet och inte lika mycket för det som händer i modevärlden. Vi fick
ta del av deras arbete och också en inblick i kommande projekt.
Kommunikation/Marknadsföring
Föreningen har genom Svensk Form tillgång till en egen hemsida. För att förenkla och hålla nere
kostnaderna har informationen till medlemmarna under året mestadels förmedlats via e-post. För
att slippa hålla ett eget e-postregister har vi sedan ett antal år dels använt Svensk Forms enkla
”snabbklicksformat”, dels sänt nyhetsbrev via Mail Chimp. Föreningen har sedan mars 2013 en
Facebook-sida, detta för att uppnå likhet med hur Svensk Forms regionalföreningar marknadsför
sig på Facebook. Sidan har nu drygt 470 gillare. Den sedan tidigare startade öppna Facebook-
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gruppen, finns också kvar, men nu under namnet ”Form i Småland”. Den har ca 480 medlemmar och sidan användes framför allt för att sprida information om olika formarrangemang i regionen och då inte bara Svensk Forms. En blogg för Svensk Form Småland finns
också sedan hösten 2009, där försöker vi förutom information om aktiviteter även lägga ut
lite mera generellt om design i Småland. Vi har tyvärr inte varit särskilt aktiva på bloggen
de senaste åren.
Representation och uppvaktning
Vid Svensk Forms årsmöte den 28 maj deltog Britt-Marie Börjesgård och Camilla Sandgren
från Småland. Årsmötet hölls i Falun, med Svensk Form Dalarna som lokal arrangör. Under
året har två regionalföreningskonferenser genomförts. På konferensen den 9 februari 2016,
i anslutning till möbelmässan och höstkonferensen den 14–15 oktober deltog Britt-Marie
Börjesgård för Svensk Form Smålands räkning. Båda konferenserna hölls i Stockholm.
Svensk Form Småland uppvaktade Kristna Alsér, med en prenumeration på tidningen Form,
då hon avgick som landshövding i Kronobergs län.
Svensk Form Småland: antal medlemmar vid årets slut 204
SVENSK FORM STOCKHOLM
Året började med att Svensk Forms medlemmar i Stockholmsområdet inbjöds till
möte för att bilda regionalförening, vilket skedde tisdagen den 26 januari 2016 kl. 18.00 i
Svensk Forms Bibliotek, Svensksundsvägen 13, Skeppsholmen.
Svensk Form Stockholm kommer till en början vara frågedriven, med avstamp i det aktualiserade behovet av ett designcenter i Stockholm. Under arbetsnamnet Design Center –
plattform för dialoger, planeras besök på ett flertal spännande verksamheter inom länet. Där
kommer vi att få inspirerande introduktioner till varje plats, och möjlighet att ta diskussionerna vidare utifrån de olika aspekterna av ett designcenter. Vad är det vi saknar och vill ha?
Föreningens styrelsemedlemmar 2016
Christine Sundberg Carendi – ordförande
David Leidenborg – sekreterare
Daniel Svahn – kassör
Patriq Bokeroth – ledamot
Hedvig Hedqvist – ledamot

Mats Huss – ledamot
Wilson Kalanzi – ledamot
Ulrika von Mentzer – ledamot
Felicia Palm Nordling – ledamot
Charlotte Ryberg – ledamot

Aktiviteter under året:
Studiebesök på Openlab
Tisdagen den 23 februari kl. 18.00 besökte vi Openlab på Vallhallavägen i Stockholm.
“Openlab is a creative centre that provides opportunities for finding solutions to challenges
in society. In cooperation with our partners and other actors, we create proposals for innovative solutions for the Stockholm region. We do this across the lines between different
disciplines and professions”. Vi fick en spännande och intressant visning av Openlabs chef
Ivar Björkman och därefter diskuterade vi behovet av ett designcenter och vilka aktörer som
kunde vara intressenter i ett sådant.
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Studiebesök på Gustavsbergs konsthall
Tisdagen den 19 april kl. 18.00 välkomnades vi av konsthallschef Maj Sandell på Gustavsbergs konsthall. Hon berättade om verksamheten och aktuella utställningen Fire works med
Gitte Jungersen och Kristine Tillge Lund. Sedan fortsatte vi att diskutera behovet av ett
designcenter.

Studiebesök i Kista
Onsdagen den 25 maj besökte vi Kista och Digital Arts Center
(DAC), som är en framtidsfokuserad mötesplats för IT, teknik,
design och konst. Konstnärlige ledaren Ingvar Sjöberg visade
och berättade om verksamheten, som är en del av Stockholms
universitet. Vi avslutade med att ta en titt på prisbelönta Kista
bibliotek, mitt i Kista galleria och funderade över biblioteket
som mötesplats. Och som vanligt lyfte vi behovet av ett
designcenter i Stockholm; hur, för vem och var?
Välkommen att fira Årets Formbärare med Svensk Form Stockholm
Vi firade Formslaget, Svensk Forms födelsedag. Den 6 oktober fyllde föreningen Svensk Form
171 år och det firades simultant över hela landet. Här i Stockholm bjöd vi in till tårtkalas på
Handarbetets Vänner på Djurgården, där vi utsåg årets Formbärare för Stockholmsregionen som
blev Handarbetets Vänner.
Studiebesök hos Design Lab S i Skärholmen
Tisdagen den 18 oktober fortsatt vår besöksturné, då vi hälsar på och får inblick i olika spännande verksamheter inom formområdet. Den här gången besökte vi den kollektiva designverkstaden Design Lab S, uppmärksammad bland annat då Samir Alj Fält, konstnärlig ledare, utsågs
av Svensk Form till Årets Formbärare 2014, samt nominerade till Svenska Designpriset 2016.
På plats mötte vi Alicia Donat-Magnin, som är verksamhetsledare och Samir Alj Fält. Vi fick en
föreläsning samt fika och en visning av studion.
Följ med till Scanias lanseringsevent i Södertälje!
Tisdagen den 29 november fortsatte vi får besöksturné, där vi hälsar på och får inblick i olika
spännande verksamheter. Vi har med kort varsel fått en unik möjlighet att få uppleva lastbils- och
busstillverkaren Scanias lanseringsevent NEXT GENERATION SCANIA där vi fick se den nya
lastbilen som lanserades i slutet av augusti i år. Den är uppbyggd på en helt ny plattform, den
första nya på 20 år. Lastbilen har redan vunnit utmärkelsen “Truck of the Year 2017” och har ett
tydligt fokus på hållbar design och kvalité. Under kvällen bjöds det bland annat på: en omtalad
avtäckning med ljusshow & animeringar, enklare förtäring, inbjudna specialister från olika avdelningar inom design, samt flera lastbilar och hytter att utforska på egen hand.
Medlemsmöte på Svensk Form
Vi avslutade med ett medlemsmöte den 1 december där Svensk Form Stockholm summerade
sitt första verksamhetsår, som fokuserat på behovet av ett Designcenter i Stockholm. Vi passade
också på att fira Kerstin Wickman som fyllt 70 år genom att Hedvig Hedqvist blickade tillbaka på
tidigare initiativ att skapa ett Designcenter i Stockholm, vilket var mycket uppskattat.
Svensk Form Stockholm: antal medlemmar vid årets slut 1 232

SVENSK FORM VÄRMLAND
Föreningens styrelsemedlemmar 2016
Jessica Edlom, ordförande Ann Lundquist
Anna-Clara Einarsson
Samuel Ericsson, kassör
Johan Eileryd
Mia Toresson Runemark
Gunilla Bruce
Årsmötet hölls på Coffice Karlstad, den 1 juni 2016. I samband med årsmötet hölls ett designmingel på Coffice.
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Aktiviteter:
Nätverksträffar
Under året har fyra nätverksträffar hållits för medlemmar: 24 februari, 1 juni (i samband
med årsmötet), 6 oktober (i samband med Formslaget) och 7 december. De två senare tillfällena var i samarbete med Karlstad Makers, i form av ett crAfter work.
6 oktober, Formslaget
Årets Formslag hölls den 6 oktober på Coffice Karlstad, i form av ett crAfter work, tårtkalas och utdelning av priset Årets Formbärare, vilken blev Säffle kommun. Detta pga. sitt arbete med att lyfta fram design och arkitektur som en viktig ingrediens för utveckling. Säffle
kommun har inventerat bakåt, i form av arkitektur- och design-historiska arbeten och satsat
entusiastiskt framåt med olika typer av aktiviteter som projekt, böcker, designkonferens och
utställning.
18–19 maj, Designutställning och -konferens: svensk design, från String till IKEA PS
Under våren blev vi inbjudna att vara med och producera en designutställning i Säffle, som
under sitt 65-årsjubileum valt att lyfta design och arkitektur. Svensk Form Värmland deltog
som bollplank i framtagandet av konferensprogram till en tvådagarskonferens om design,
med namnkunniga, nationella designers och aktörer. Dessutom togs en designutställning
fram som spände från 50-tal fram till nutid, som bland annat innehöll en unik retrospektiv
med Karin Björkquists keramik, en samling av Seffle möbelfabriks produktion, Matti Klenell, Örsjö belysning, Swedese, Iittala, Ikea etc. Utställningen visades sedan hela sommaren
och i samband med denna finns också en designshop, med värmländsk design.
18–23 oktober, Designkonferens och mässa i Ningbo Kina
Under sommaren blev Svensk Form Värmland kontaktade och besökta av en kinesisk delegation (bestående av representanter för en designmässa och – konferens, Ningbo kommun
och näringsliv), som ville komma i kontakt med svenska designföretag. Vi presenterade
Svensk Form Värmland och några av våra designers och fick sedan en inbjudan till Ningbo.
Resan genomfördes sedan 18–23 oktober, där några av våra medlemmar ställde ut sin verksamhet och sina produkter. Dessutom fick de presentera sig på konferensen (med simultantolkar). De kinesiska företag vi träffade var mycket intresserade av svensk designkompetens och vi diskuterar hur ett fortsatt samarbete skulle kunna te sig. I denna process var vi
väldigt behjälpta av Su Ping Burman, värmländsk företagare (länk till Kina och dessutom
lampdesigner).
Kreativ mötesplats
Arbetet med att skapa en kreativ mötesplats i Karlstad påbörjades av vår föregångare Form
i Värmland och intensifierades sedan när Svensk Form Värmland tog upp stafettpinnen.
Målet var att få till en samlingsplats för kreativa företag och människor, med tillfälliga och
permanenta arbetsplatser (inklusive alla faciliteter, litet café, konferensrum och kreativa
labb) och med möjlighet att bjuda in och visa upp kreativa näringar. Konferenser, seminarier och andra event är tänkta att ske på regelbunden basis, både i egen regi och tillsammans
med andra aktörer. Efter stort arbete öppnade slutningen Coffice Karlstad i slutet av april.
Verksamheten drivs som ett frikopplat AB, men Svensk Form är med och påverkar utbud
och innehåll. Bland annat finns en liten designshop, det finns designlitteratur, utställningar
av både konst och studentarbeten och vi kommer ha våra möten där.
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Nätverkande och opinionsbildande
Det är viktigt att synliggöra designfrågan, bygga nätverk, skapa samarbetspartners och stärka vår
näring. Det är dock något som tar väldigt mycket tid, men som behöver prioriteras. Vi har deltagit i ett antal seminarier och haft nätverkande möten med företag, organisationer och skolor, t ex
Marknadsföreningen Värmland, Handelskammaren Värmland, Innovation park, Nordic Innovation Food arena (NIFA), Digital media club Värmland, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda
etc. Flera av Svensk Form-medlemmarna jobbar med Karlstads universitets och Broby grafiskas
designutbildningar, vilket gör att vi under året fördjupat dessa samarbeten. Dessutom ingår två
av styrelsemedlemmarna (Jessica Edlom och Mia Toresson Runemark) i ett forskningsprojekt
om kreativa näringar och deras förutsättningar. Vi har blivit inbjudna att delta som jury i flera
sammanhang, dels Matverk, en nationell matinnovationstävling (drivs av NIFA i Värmland) och
Vackraste värmlandsboken (drivs av Föreningen Värmlandslitteratur). Vi har under året varit
inbjudna att svara på remiss gällande den nya kulturplanen som ska gälla 2017–2020. Här är det
enligt oss viktigt att få med design och form. Vi har också deltagit i konferens anordnat av Region Värmland gällande detta. För att synliggöra organisationen och våra aktiviteter har vi också
arbetat aktivt med webb och sociala medier.
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SVENSK FORM VÄST
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Ordförande: Camilla Lindahl
Vice ordförande: Magdalena Svedlund
Sekreterare: Anna-Stina Lindén Ivarsson
Kassör: Anna-Stina Lindén Ivarsson
Ledamöter: Patrik Larsson, Marcus Jahnke, Lisa Alm, Dennis Kanter,
Vanja Hermelin (adjungerad från Röhsska)
Under året har Magdalena Svedlund fungerat som ordförande, då Camilla Lindahl varit
sjukskriven.
Årsmöte: 22 mars 2016
Plats: Röhsska museet. Aktivitet: Filmvisning; Levande Design
Aktiviteter:
Utöver nedanstående datumlistade aktiviteter har vi varit stödpart till slöjd- och integrationsprojektet ”Ta i hand” som drivs i Västra Götaland av Slöjd i Väst i samarbete med Vuxenskolan.
https: www.facebook.com/ta.i.hand.projektet
Vi har också under året utsett stipendiater till vårt internationella stipendium FORMVISARE
2017. Fem formgivare/konsthantverkare får, efter ansökan, 20 000 SEK var, för att ställa ut utanför Sverige 2017. Stipendiet har möjliggjorts tack vare att vi under året haft verksamhetsstöd från
Västra Götalandsregionens kulturnämnd med 300 000 kr. Stipendiet delas ut på Möbelriksdagen i
Tibro 2017.
Vi är också partner till Möbelriksdagen i Tibro 2017. Där vårt ekonomiska stöd utgått till HDKstudenter för att de ska kunna delta i Möbelriksdagens speciella studentprogram.
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27 oktober Häng med till HSB Living Lab
Inne på Chalmers campusområde har nyligen invigts ett unikt forskningsprojekt, tillika
studentboende; HSB Living Lab. Ett bostadshus som också är en forskningsstation inriktad
på att ta fram innovationer för framtidens hållbara boende. Ett 20-tal studenter har nyligen
flyttat in. Forskare och intressenter kommer från flera håll; akademi, samhälle och privata
näringslivet. Vi gör ett studiebesök i huset och får speciell guidning av arkitekten som ritat
huset; Peter Elfstrand från Tengboms. Peter ingår också i styrgruppen för alla de forskningsprojekt som pågår i huset. Projekt i vilka även utländska universitet är samarbetsparter. Vi kommer också att få titta in i en lägenhet.
5–8 oktober Modedagar på Röhsska
Med anledning av Tonie Lewenhaupts modeutställning arrangeras fyra programspäckade
modedagar på museet. Några punkter är vi medarrangörer till.
6 oktober Årets Formbärare i Väst 2016
Motivering: ”Kerstin Sylwan är Årets Formbärare i Väst 2016. I över tio år har Kerstin
undersökt och visat hur design och form kan bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle – genom formgivning, skrivande, och nu senast som projektledare för Omforma, nya
strukturer för designbranschen. Kerstins arbete är oförtrutet och oumbärligt. Årets Formbärare i Väst 2016 presenteras 18.00 på Röhsska museet. Det blir kaffe och tårta och intervju
med Årets Pristagare. Dörrarna öppnas 17.30. Kom och mingla med oss! Alla välkomna!
8 oktober Mode på museum
Marie Riegels Melchior, assisterande professor vid Köpenhamns universitet talar om Mode
på museum, ”Fashion in Museums: Past and Present”, en föreläsning som vi stödjer.
19 september Häng med oss till Icebug!
Visste du att det världsledande varumärket för dubbskor (greppskor) heter Icebug och finns i Jonsered? Företaget grundades
2001 av Eliza Törnkvist och David Ekelund. Löparskor för
vinterbruk med dynamiska dubbar var den innovativa affärsidén.
Succén blev omedelbar. Idag har Icebug ett 30-tal anställda,
dotterbolag i USA och Tyskland, och ett sortiment för året runt
aktivitet. Häng med oss på ett studiebesök till Icebug. Företagets
grundare, David Ekelund, visar och berättar. Vi får också en
presentation av Moa Rundlöf arkitekten bakom det nya kontoret,
i omgjorda fabrikslokaler i Jonsered.
15–18 september 2016 Röhsska museet fyller 100 år och firar med ett omfattande jubileumsprogram som sträcker sig över fyra dagar. Fritt inträde till allt, föreläsningar,
seminarier, samtal och visningar.
16 september
Vi deltar i ett panelsamtal med rubriken “Vårt kära designmuseum”. Deltagare är Widar
Halén, avdelningsdirektör för konsthantverk och design, Nasjonalmuseet i Oslo, Jonas
Pettersson, CEO Form Us With Love och Anna-Stina Lindén Ivarsson, Svensk Form Väst.
Moderator: Rasmus Heyman/Karin Persson, ADA. Programpunkten arrangeras av ADA.
Plats: Auditoriet, Röhsska museet, Göteborg
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10 maj Modesamtal med Ida Klamborn
Röhsskas intendent Josefin Kihlner samtalar med Ida Klamborn, en av den yngre generationens
mest uppmärksammade modedesigner i Sverige.
Plats: Röhsska museet
9 maj Ringön – en stadsdel i utveckling
Ringön är ett gammalt industriområde på Hisingen, beläget mellan Götaälvbron och Tingstadstunneln. Området är i omvandling. Här finns en konsthall, Järnhallen, som drivs ideellt av konstnären Anna Bergman och det finns en grupp som, på uppdrag av Göteborgs stad, arbetar med
Ringön ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Hur kan Ringön bli en kreativ oas i Göteborg? Redan
i sommar kommer det att hända saker. Matilda Lindvall är projektledare och vi träffar henne i
Järnhallen på Ringön för att höra mer om tankarna bakom och kanske gå en runda i området.
Anna Bergman från Järnhallen deltar också. Vi bjuder på fika!
14 april Levande Design på Fashion Center i Borås
Vi åker till Borås tillsammans med ADA, en regional plattform för de kreativa näringarna i Västsverige, och bjuder in till film ur forskningsprojektet Levande Design. Filmade intervjuer med
framstående svenska formgivare och designentreprenörer. Vi visar ett sammandrag av de senast
genomförda intervjuerna, med bland andra Margareta van den Bosch (H & M), Lennart Ekmark
(Ikea), Kristina Torsson (Mah-Jong), Gunilla Lagerhem Ullberg (Kasthall), Tom Hedqvist och
Birgitta Hahn (10-gruppen). För intervjuerna står de kända designskribenterna Kerstin Wickman, Hedvig Hedqvist och Rebecka Tarschys. Filmen är producerad av Svensk Form med stöd
av Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Efter filmen blir det ett kortare samtal. Anna-Stina Lindén
Ivarsson, från Svensk Form Väst deltar.
2 april Normkreativ innovation – release NOVA
Mariana Alves, som är designforskare vid ArkDes, och Marcus Jahnke, designforskare på SP,
presenterar två normbrytande projekt som bygger på design. NOVA är ett nytt och världsunikt
metodmaterial utvecklat av fyra designforskare (däribland Mariana och Marcus) på uppdrag av
Vinnova. Det lekfulla materialet stödjer innovationsarbete som syftar till att motverka diskriminering och bidra till inkludering. PLAYA är ett projekt som Arkitektur- och designgruppen
MYCKET gjorde på uppdrag av Göteborgs stad och Älvstranden Utvecklings AB. De undersökte badkulturer i dialog med resurssvaga grupper och genom konkreta aktiviteter i bland annat
Frihamnen i Göteborg. Mariana och Marcus kommer att konkretisera vad normkreativ innovation
handlar om och hur design kan bidra till att utmana normer som diskriminerar, och till lösningar
som inkluderar. Plats: Röhsska museet, Göteborg
22 mars Årsmöte med visning av filmerna Levande Design
Välkommen till Svensk Form Västs årsmöte. Vi bjuder på mingelmat och något att dricka. Efter
mötet kl. 18.00 blir det visning ur filmprojektet Levande Design, filmade intervjuer med betydande svenska formgivare och designentreprenörer. Vi visar ett sammandrag av de senast genomförda intervjuerna. Margareta van den Bosch (H & M), Lennart Ekmark (Ikea), Kristina Torsson
(Mah-Jong), Gunilla Lagerhem Ullberg (Kasthall), Tom Hedqvist och Birgitta Hahn (10-gruppen) m.fl. deltar. För intervjuerna står de kända designskribenterna Kerstin Wickman, Hedvig
Hedqvist och Rebecka Tarschys Filmen är producerad av Svensk Form med stöd av Familjen
Erling-Perssons Stiftelse. Plats: Röhsska museet, Göteborg
14 mars Vägen från idé till producent – ”Design väst goes Tibro”
presenteras på HDK. Fyra västsvenska designers – Anna Elzer Oscarson, Charlie Styrbjörn Nilsson, Sami Kallio och Sigrid Strömgren – matchades med fyra västsvenska producenter, Mölltorps
gjuteri, Enströms möbler, Eric Svenson stolfabrik och Lundbergs möbler. Uppdraget var att ta
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fram att ta fram fyra nya produkter för den kommersiella marknaden. Så var upplägget för
Svensk Form Västs projekt ”Design Väst goes Tibro”.
I september 2015 presenterades resultatet på Designers Saturday i Oslo. Och nyss, på möbelmässan i Stockholm 2016, lanserades två av de nya produkterna. Men hur var vägen dit?
Vilka var svårigheterna? Utmaningarna? Hur löpte processen mellan designer och företag,
från ide till färdig produkt? I en lunchföreläsning på HDK berättar Magdalena Svedlund,
projektledare och vd Inredia, och tre av formgivarna om projektet och dess utmaningar. Läs
mer om projektet “Design Väst goes Tibro” här: http://svenskform.se/regionalforeningar/
vast/projekt-vas. Plats: Stora hörsalen HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk
14 mars Inputs Vårmässa
Efter föreläsningen (se ovan) följer de som vill (vi har 50 platser) med till Inputs Vårmässa
där två av produkterna finns att se; Sigurd Strömgrens kupolbord för Lundbergs möbler
och Sami Kallios stol för Eric Svensons stolfabrik (lanseras av Balzar Beskow). På mäs�san finns också Svensk Form på plats med ett mässerbjudande. Vi har också en inbjuden
gästutställare i vår monter; den västsvenske designern och möbelformgivaren Staffan Holm
som visar delar av sin experimentella utställning “Anamorph object”, nyss visad på Designgalleriet i Stockholm. Genom ett samarbete med Input Interiör, Skandinaviens ledande
fristående inredningskoncern, är våra medlemmar, inbjudna till Inputs vårmässa på Världskulturmuseet i Göteborg. Då visar både svenska och internationella möbelproducenter
sina nyheter. Det bjuds på förtäring och du får också möjlighet att se två resultat från vårt
matchningsprojekt ”Design Väst goes Tibro” (se ovan). Det är Oas, Sigrid Strömgrens kupolbord för Lundbergs möbler och en stol av Sami Kallio för Eric Svensons Stolfabrik som
nu lanseras av Balzar Beskow. Plats: Världskulturmuseet Göteborg
3 mars Levande Design på Stadsbiblioteket i Lidköping
Vi åker till Lidköping tillsammans med ADA, en regional plattform för de kreativa näringarna, och bjuder in till film ur filmprojektet Levande Design. Intervjuer med framstående
svenska formgivare och designentreprenörer. Vi visar ett sammandrag av de senast genomförda intervjuerna, med bland andra Margareta van den Bosch (H & M), Lennart Ekmark
(Ikea), Kristina Torsson (Mah-Jong), Gunilla Lagerhem Ullberg (Kasthall), Tom Hedqvist
och Birgitta Hahn (10-gruppen). För intervjuerna står de kända designskribenterna Kerstin
Wickman, Hedvig Hedqvist och Rebecka Tarschys. Filmen är producerad av Svensk Form
med stöd av Familjen Erling-Perssons Stiftelse. Efter filmen blir det ett kortare samtal.
1 februari Häng med till Festivaltältet!
Göteborg Film Festival står för dörren. En nyhet för i år är att Festivaltältet – själva navet
ett stenkast från biografen Draken – har återuppstått. En viktig scenograferad mötesplats
med café, restaurang, bar och seminarieyta. Öppet från förmiddag till sen kväll (men endast
för dem med festivalpass.) Inredningsarkitekterna Johanna Berg och Patrik Larsson från
Studio OAS har både ritat och byggt inredningen i tältet, som liksom festivalen har ett italienskt tema. De visar sitt arbete för oss en tidig morgon, innan tältet öppnat för filmfolket.
Välkomna! Vi har 20 platser.
Plats: Olof Palmes Plats, Järntorget, Göteborg
Svensk Form Väst: antal medlemmar vid årets slut 530
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SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Anna Sjöberg ordförande
Catharina Carlsson, sekreterare
Sofia Tolonen, kassör
Felix Wink
Monika Kichau

Suji Lee
Leena Naqvi
Mats Reinhold
Signe Andersson
Valberedning: Ulla Persson och Ingemar Larsson.

Nyhetsbrev: 4–5 gånger per år. Formges av Catharina Carlsson, grafisk formgivare, föreningens sekreterare. Texter skrivs av Anna Sjöberg, ordförande.
Gunnel Sahlin- 30 år som formgivare
2 oktober 2016 - 15 januari 2017. En både retrospektiv och framtidsinriktad utställning.
Filmvisning och föreläsningar under perioden. 996 personer på vernissagen. Bra pressbevakning. Utställningsidé: Anna Sjöberg. Samarbete med Svensk Form Västerbotten.
Utställningstext av Kerstin Wickman professor emeritus, Konstfack
PechaKucha Umeå
Fyra per år, tre genomförda senast 28/9 på Elite Hotel Mimer. Nytt utmärkt, samarbete efter
Guitars snöpliga sorti och konkurs. Mimer har en mycket positiv ledning i form av VD och
restaurangchef. Mat-temat passade väl in under Umeå Fashion Week.
Årets sista PechaKucha FILM#2 i Väven 25/11 i samarbete med UEFF (filmfestivalen)
och kvinnliga filmare/manusförfattare och skådisar WIFT. Andra året!
Bollywood-dans och publikutlärning i pausen med fantastiska Ramya
Sujith. Learning by doing!
CrafterWork: Fyra genomförs i år genom samarbeten med
Umeå universitet, Västerbottens museum och Väven/ konstenheten.
Årets sista CW den fredagen 4/11 under höstlovet. Öppet för barn
och vuxna. Vår devis är sedan starten 2014: ”Det behövs inga
förkunskaper för att vara med, bara viljan och lusten att skapa”
Alla åldrar är välkomna! Våra handledare den 4/11: Leena Naqvi,
Marzie Tan och Ulla S Persson. Även samarbete med Kvinnor från
fred och iranska kvinnoföreningen”.
Årets Formbärare 6/10 blev Brännland Cider. Överraskningsfest med och annonsering
via vår Facebooksida exakt 18.45 Till festen kom Umeås främsta mat-och dryckesinnovatörer, av Formbärarens goda vänner och medlemmar ur SFV:s styrelse.
Sammanlagt ca 80 personer ville gratulera och skåla (både utan och med alkohol) i formsköna glaset ”La Pomme” av Ingegerd Råman. Juryn utgick ifrån förslag från designintresserade, från medlemmar och styrelsen. Nota Bene: Vartannat år väljs en man. Jury 2016:
Ville Lintamo, industridesigner, Emma Korsàr, industridesigner, Catharina Carlsson, grafisk
designer och Anna Sjöberg, projektledare och juryns ordförande.
Våra program har hittills nåtts av drygt 3000 personer, Sahlinutställningen hade flest
besökare. Styrelsen sammanträder ca 4 gånger per år plus årsmötet. Årsmötet genomfördes
på Västerbottens museum
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SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Kiki Hammarström, ordförande		
Anna Fossane, vice ordf. webbansvarig
Kerstin Stickler, sekreterare
Kristina Brink, kassör
Vicci Andersson Sjöbom, pechakuchasamordnare
Magnus Sandebree, medlemsansvarig		
Kristina Jeppson, grafisk form, vice sekreterare		
Henrik Muskos, dokumentation, webb		
Två styrelserepresentanter deltog vid regionalföreningskonferens i februari och vid konferensen i oktober var ordföranden närvarande. Vid årsmötet i Falun deltog en stor del av
styrelsen samt några medlemmar då föreningen gjorde en medlemsresa till Dalarna i samband med årsmötet. Design S dagen 23 november bevakades också av en ledamot.
Programverksamhet
I samverkan med Länsmuseet Västernorrland visades från december 2015 utställningen 25
kvadrat, som producerats av Form Design Center. Den avslutades med föreläsningar den 16
januari på temat Smart i Kvadrat med Bertil Harström samt Louise Erikson Plym om design
och inredning samt den 25 februari av Vasco Trigueiros, en av de utställande arkitekterna.
Föreningen var medarrangör av ett event i februari på Technichus i Härnösand tillsammans
med projektet Creative Momentum under rubriken ”Konsten att ta betalt”.
25 februari, PechaKucha Night #22 hölls under våren i Härnösand på Metropol.
21 april, PechaKucha Night # 23 i Sundsvall på Knaust för första gången.
27 september, PechaKucha Night # 24 på Metropol i Härnösand.
22 november, PechaKucha Night # 25 den på Knaust i Sundsvall.
Årsmöte hölls den 7 april på nya inredningshuset Kinnarps Interior i Sundsvall med
medlemskväll för inspiration om möbeldesign, textilier och konst. Nya ordföranden för
Sveriges arkitekters förening för Mellannorrland var inbjuden för att informera och för att
tillsammans utveckla idéer för gemensamma aktiviteter och utbyten.
Föreningen anordnade en medlemsresa till Dalarna i samband med årsmötet i maj i
Falun och SF Dalarnas trevliga program och gjorde även egna studiebesök. Ytterligare en
medlemsresa gjordes till Hälsingland den 24 september med mycket givande studiebesök
hos Gränsfors blomkruksfabrik, Mickelsmässmarknad på Stenegård samt en guidad visning
av Världsarvsgården Kristofers i Järvsö.
Formslaget den 6 oktober firades med tårtkalas för 171-åringen på Staircoffice i Sundsvall där Årets Formbärare Västernorrland utsågs och diplom överlämnades till inredningsarkitekten och möbelformgivaren Bertil Harström. Ett designquiz avslutade kvällen.
Antal medlemmar vid årets slut 75
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SVENSK FORM ÖREBRO
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Ordförande – Jonas Linder
Sekreterare – Mia Åman
Vice sekreterare – Ulrika Lindmark
Vice ordförande– Jeanette Engqvist

Kassör – Mats Olsson
Ledamot - Richard Parent
Ledamot - Lena Hällzon
Ledamot - Synnöve Borup

9/3 ÅRSMÖTE på Mecano i Örebro. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna fick vi
ett intressant föredrag av Lennart Ekmark (jobbat mycket nära Ingvar Kamprad på Ikea i
över 40 år, bland annat som designchef) om vad man som designer kan arbeta med i världen
år 2016. Vi hade FORMLOTTERI med vinster från våra egna medlemmar.
6/12 FORMFRUKOST “Ett passionerat arbete med skalpell och pensel”. Madeleine Villanyi gav smakprov på den bredd av uppdrag det innebär att vara målerikonservator i ett
litet familjeföretag i Närke.
29/11 ”Pappslöjda stjärnor med Lena”. Workshop inför juletid blev det i år igen hos
KARTONG, ett bokbinderi som drivs av bokbindare Lena Hällzon.
1/11 FORMFRUKOST. “BAKOM SLÖJAN – design och identitet i muslimvärlden”. Besök av Bertil & Gunnel Engqvist som visade och berättade om deras livslånga engagemang
för och med människor i andra kulturer, framför allt den muslimska.
3–9/10 FORMVECKA - Formevent i Örebro län hela veckan.
Formslaget med årets formbärare, utställningar, mässa, konferens, PechaKucha, studiebesök, föreläsningar, invigningar, modevisningar, workshops, pop-upbutiker, butiksevent,
party mm.
20/9 FORMUTFLYKT till Sjöängen i Askersund då vi besökte stadens nya kunskaps- och
kulturcentrum ”Sjöängen”.
6/9 FORMFRUKOST “Vem tror på sagor här”? Besök av Reidun Tollvik som berättade
om och kring arbetet med konstverket med samma namn.
2/7 FORMUTFLYKT till Medevi Brunn och besökte Annette Alsiö och Owe Johanssons
glas- och silvergalleri samt butik.
7/6 FORMFRUKOST hos M.O.M. Sedvanlig våravslutning hos finsnickare Mats Olsson
i Osvalla. Denna dag fick vi också besök av Kersti och Daniel Nadjalin Liss som berättade
om och visade sitt unika hem och egenbygge som de snart byggt färdigt i närheten.
19/5 PECHA KUCHA #14.
3/5 FORMFRUKOST om KULTURMILJÖ med Eva Fransson. Besök av Örebro kommuns stadsantikvarie som bl.a. berättade om kulturvärden som ett allmänintresse, men
också om vad som är kulturmiljö och varför det är viktigt att skydda vissa miljöer.
9/4 FORMUTFLYKT. Svensk Form Dalarna och Svensk Form Örebro län bjöd in till en
gemensam medlemsträff i södra Dalarna.
5/4 FORMFRUKOST om kulturarvet Falu rödfärg med Göran Fält. Igår, idag och framöver.
9/3 ÅRSMÖTE på Mecano i Örebro
2/2 FORMFRUKOST om skapandeprocessen med silverartist Owe Johansson. “Varför blir
det som det blir?”
1/3 FORMFRUKOST om Designdriven innovation med Alex Liebert från Atlas Copco.
Antal medlemmar vid årets slut 118
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SVENSK FORM ÖST
Föreningens styrelsemedlemmar år 2016
Hanna Uhrberg, ordförande
Helena Carlson, vice ordförande
Erika Pohjanen, sekreterare och ansvarig utgivare PechaKucha
Michael Siwertzon, kassör och pressansvarig
Anna Maria Lönn Wahlqvist
Frida Haugbak
Ellen Wiström
Martin Kihlberg
Årsmötet 17 mars på Hallarna. Pelle från Makers of Norrköping berättar om deras verksamhet i anslutning till årsmötet.
4 april, Formbart på Passagen. Tema social innovation. Talar gör bland andra Stefan
Holmlid från Linköpings universitet.
6 oktober, Formslaget firas på Linköpings universitet. Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet utses till Årets Formbärare 2016.
8 december, Julpyssel på Hemslöjden.
Mer har vi tyvärr inte hunnit med. PechaKuchan vilar vi med. Vi har arbetat en hel del med
kommande Bomässa i Linköping men inte haft någon medlemsaktivitet kring detta än
Antal medlemmar vid årets slut 110

SAMARBETSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 2016
ADA
Adam Mickiewicz Institute, Polen
Agenturföretagen
Arkitektur- och Designcentrum, ArkDes
Association of Swedish Fashion Brands, ASFB
Beckmans Designhögskola
Brann AB
Brasilianska ambassaden
Business Sweden
Centrum för Näringslivshistoria
Creative Projects, Polen
Cultural Bureau of Taipei
Danish Design Centre
Design Lab S
Design i Västernorrland
Designers Saturday Oslo
Designforum Finland
Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Fashion Institute of Technology, FIT
Form/Design Center, Malmö
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och
Industriformgivare
Generalkonsulatet i New York
Handarbetets Vänner
Helsinki Design Week
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Hong Kong Trade development Council
HKTDC) Norden
Högskolan för Design och Konsthantverk
Indiska ambassaden/India Unlimited
Infotorg Juridik
Islands ambassad
Islands designcentrum
KRO/KIF, Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare
Konstfack
Konsthantverkarna
Konsthantverkscentrum
Kulturdepartementet
Kulturhuset/Stadsteatern, Stockholm
Landstinget i Dalarna, Närke, Västernorrland
Malmö Stad
Moderna Museet
Möbelriket Småland
Norsk design och arkitekturcentrum, Doga
Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Polska institutet, Stockholm
Röhsska museet i Göteborg
Statens fastighetsverk
Statens Kulturråd
Stiftelsen Garverinäringens Främjande

Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Stockholms stad Kulturförvaltning
Stockholms stad Business region
Svensk Handel Stil
Svenska ambassaden i Berlin
Svenska ambassaden i Tokyo
Svenska ambassaden Zagreb
Svenska ambassaden Warszawa
Svenska institutet
Svenska institutet i Paris
Svenska Tecknare
Sveriges Arkitekter
Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Fashion Council
Sweden Design (tidigare Sveriges Designer)
Teknikföretagen
Teko
Textilhögskolan i Borås
Tillväxtverket
Trä- och möbelindustriförbundet, TMF
Utrikesdepartementet
Visit Sweden
Östasiatiska

SVENSK FORM I SIFFROR 2016 (2015)
Medlemmar: 3 539 (4200)
Regionalföreningar: 13 (11)
Bemanning kansliet Stockholm: 13 (anställda + externa och interna frilansare)
Omsättning Svensk Form: 11,5 milj SEK (11)
Omsättning Form/Mandelgren Magazine AB: 5 milj SEK (5,5)
Statligt bidrag Svensk Form: ca 4,4 (4,4 milj SEK)
Medlemsintäkter till Form ca 1, 6 miljoner kronor (1,8 miljoner)
Utlandssatsningar 7 (2)
Utlandsresor Svensk Form och Form 10 (13)
Antal turnerande utställningar i utlandet 1 (1)
Antal turnerande utställningar i Sverige 1 (1)			
Publika program i Stockholm i egen regi, egna lokaler 6 (12)
Antal besökare kansliet: 1 500, varav 350 internationella (3 000, 230)
Publika program regionalföreningar 286, (262)
PechaKucha Night Stockholm 3 ggr ca 1 300 besökare (2 300)
PechaKucha Night Sverige 15 med ca 5 000 besökare om året (5 000 besökare)
Powered by PechaKucha 2 (2)
Mottagare av Svensk Forms nyhetsbrev Sverige 12 ggr/år, 20 000/per gång
Mottagare internationellt nyhetsbrev 2 ggr/år, 13 000/per gång
FormReport Forms nyhetsbrev på engelska 12 ggr/år, 33000 mottagare/per gång
Form Facebook följare 110 500 (110 000)
Form Instagram 4 500 följare (2 828)
Formdebatt på Facebook 1 000 deltagare
Svensk Form Facebook följare 6 700
Svensk Form Instagram 10 200 följare (4 321)
Digitalt designarkiv, antal registrerade användare 3964 (3 836)
Digitalt designarkiv, antal poster i databasen
10 632 (10 411) bilder
11 705 (11 585) artiklar
3 733 (3 733) arkiv-volymer
4 325 (4 325) böcker
Opinionsnämnden: 4 anmälda ärenden, 4 publicerade yttranden: (5, 3)
Företagspoolsmedlemmar: 65 (67)
Förmånsbutiker, hotell, museer: 79 (80)
TS-upplaga FORM per utgåva 6 ggr/år: 6 700 (7 300)
FORM distribution internationellt: 18 länder, 430 prenumeranter (18 länder, 415 prenumeranter)
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Publika program
regionalföreningar

1500 besökare på kansliet
(varav 350 internationella)

10 200
följare
Instagram

3539
medlemmar
110 500
följare
Facebook

3969

6

prenumeranter
(varav 430 utomlands)
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