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SVENSK FORM – EN NÄRVARANDE AKTÖR I SAMTIDEN UNDER 170 ÅR 
 

Som ni säkert märkt har Svensk Forms och Forms synlighet ökat. Engagemanget som finns 
bland medlemmar, personal och i styrelsen är påtaglig. Verksamheten blomstrar inifrån och 
ut. Tyvärr slutade ändå förra året för första gången under mina tio år på minus och 
ekonomin är fortsatt vårt största orosmoln.   
 
Nästa år fyller föreningen Svensk Form 170 år. Kännetecknande genom tiderna är just alla 
eldsjälar som verkat för att skapa opinion, öka kunskap om design och stimulera 
utvecklingen. Varje tid har haft sina frågeställningar, som resulterat i samtida uttryck, 
exempelvis banbrytande utställningar och manifestationer. Tidningen Form är sedan länge 
den främsta medlemsförmånen och har senaste året gjort en omfattande resa, med stark 
närvaro i samhällsdebatten, vilket välkomnats av läsarna. Antalet följare i sociala media har 
stigit lavinartat, liksom lyssnarna till FormRadion och läsarna av FormDigest.  
 
Kunskapstörsten märks överallt.  Forskare och journalister från när och fjärran söker upp 
oss per e-post eller i det digitala designarkivet och efterfrågan på historiskt material ökar. 
Vårt fysiska bibliotek och arkiv är uppskattade källor. Ett arbete har inletts för att 
tillgängliggöra Svensk Forms historia med dagens ögon, samt att dokumentera vår samtid i 
nya publikationer, inte bara för att säkra kulturarvet, utan lika mycket för att rusta för 
framtiden. Svensk Forms senaste publikation i bokform utgavs 1997. Publiktillströmningen 
till våra återupptagna föreläsningar och Designonsdagar i biblioteket på Skeppsholmen har 
överträffat alla förväntningar med väntelistor vid dörren.  
 
Till detta kommer regionalföreningarnas rika utbud runtom i landet som redovisas i 
verksamhetsberättelsen. Som alltid är de ideellt arbetande lokalföreningarna är en bärande 
garant för närvaron i hela landet. Tillsammans har vi genomfört aktiviteter i Almedalen, samt 
genom Formslaget i oktober, för att manifestera att vi är en rikstäckande enad förening. 
Utöver dialog med utövare och yrkesverksamma inom arkitektur, design och mode, 
beslutsfattare och opinionsbildare, återknyter vi kontakten med designintresserad 
allmänhet, framför allt genom Form och digitala nyhetsbrev och närvaro.  
 
Vår tid handlar fortfarande om sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar, men 
rösterna och informationsflödena har blivit desto fler och snabbare. Att spegla 
mångfacetterad diskussion i samtiden ställer nya krav och vi ifrågasätter ständigt 
traditionella presentationsformer, för att hitta de mest verkningsfulla kanalerna idag.  
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Senaste årens fokusering på internationalisering har stärkt kontaktnätet och gjort Svensk 
Forms roll tydligare. Internationalisering innebär inte bara att främja svensk design i världen, 
utan lika mycket att ta världen hit och verka för ökad mångfald. Samarbete med såväl 
svenska som internationella organisationer och myndigheter är en förutsättning för att 
kunna göra skillnad, om det så gäller samhällsförbättrande, exportfrämjande eller rent 
konstnärliga satsningar Många regioner har önskat delta aktivt på internationella arenor, 
vilket realiserades 2013 och kommer att fortsätta under 2014.  Vi har varit närvarande i 
Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Milano, London, New York, Tokyo, Shanghai, 
Hongkong samt Skopje och Tallinn under året. 
 
För 2014 tar vi nya tag med de nationella designutmärkelserna Design S och Ung Svensk 
Form, både vad avser struktur och nya visningsformer. I Design S inför vi kategorier för 
tydlighet, styrelsens arbetsgrupp till och med tagit steget att sätta ”estetisk kvalitet” som 
huvudkriterium i bedömningen, ett tecken i tiden. Ung Svensk Forms deltagare får förutom 
en utställningsturné, verktyg för affärsutveckling, arbetsstipendium och studiebesök hos 
företag för ökad produktionsförståelse.   
 
Svensk Forms styrelse har arbetat med Svensk Forms strategi, där de omätbara konstnärliga 
värdena i design understryks, vid sidan av de funktionella och sociala. Föreningen värnar 
om en inkluderande hållning och designens samhällsförbättrande kraft.  
 
För 2013 hade vi statliga bidrag om 4, 3 miljoner och året slutade med negativt resultat på 
ca en halv miljon. Om vi får 3, 2 miljoner genom Kulturdepartementet täcker det inte 
dagens lokal- och personalkostnader. Ytterligare intäkter är en förutsättning för att kunna 
bibehålla standard. Vi kämpar för vår överlevnad, men det har hänt förr i Svensk Forms 
historia, och vi ska klara av det denna gång också! Medlemmarnas fortsatta engagemang 
behövs mera än någonsin! 
 

 

 

 

 

Stockholm i maj 2014, Ewa Kumlin, VD Svensk Form 

 

 

 

SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2013 

 
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som verkar för att stimulera och 
påverka formutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. Vi 
hade vid årsskiftet 4 400 medlemmar och är rikstäckande genom 11 ideella regionala 
föreningar, samt har ca 70 medlemmar i företagspoolen. Föreningen är världens äldsta 
designorganisation, bildades 1845. 

 
Regeringsuppdraget för 2013 löd:  
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.  
 
Tilläggsuppdrag från Kulturdepartementet (1 miljon) 2013:   
Regeringen uppdrar till Föreningen Svensk Form att synliggöra svenskt mode såväl 
nationellt som internationellt. Det kan t ex handla om att samarbeta med de svenska 
modeveckorna och medverka till att möjliggöra för mindre modeföretag at synas. Bidraget 
ska också användas för att i ökad grad verka för att främja ung svensk design i utlandet 
och säkerställa deltagande för unga svenska designer på internationella arenor. 
 
Tilläggsuppdrag från Utrikesdepartementet (1/2 miljon):  
för att planera och genomföra insatser för att främja svenskt mode internationellt år 2012-
2013. Svenskt mode ska synliggöras i utlandet genom riktade insatser på internationella 
arenor i samverkan med svenska utlandsmyndigheter och andra relevanta svenska aktörer. 
Insatserna är ett led i regeringens arbete med att stärka de kulturella och kreativa 
näringarna liksom i handelsministerns främjarkalender.  
 
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.  
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FOKUSOMRÅDEN: 

 Internationalisering 
 Mode 
 
ÖVRIGA PRIORITERINGAR: 

 Form 
 En enad rikstäckande medlemsförening  
 Nationell närvaro och stärkta relationer regionalt  
 Medlemsvård och värvning 
 Swedish Design Awards: Design S, Ung Svensk Form 
 Swedishdesign.org 
 Företagspoolen 
 

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 
 
– 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 
 
 
 
 
 
 
 

SVENSK FORMS STYRELSE OCH PERSONAL 
 
Svensk Forms Styrelse, som utses av föreningens årsmöte beslutar om budget och 
verksamhetens övergripande inriktning. VD leder det löpande operativa arbetet. Ett särskilt 
ekonomiutskott förbereder budget och ekonomifrågor. Under 2013 sammanträdde Svensk 
Forms styrelse 6 gånger och höll två separata strategimöten, där man beslutade fortsätta 
med internationaliseringen, samt stärka den regionala och nationella närvaron, 
Grundvärderingarna utgår från 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. Vidare har vi lagt en strategi för att utveckla Swedish Design Awards 
samt Företagspoolen. 
 
Svensk Forms kansli har utökats från 5 till 6 personer (varav en deltid) med två på 
kommunikationsavdelningen. Sammanlagd bemanning var vid årsskiftet cirka 18 personer 
inklusive frilansande projektledare och Forms redaktion och personal, som alla sitter i 
lokalerna på Skeppsholmen. De 11 regionalföreningarna är ideellt arbetande. 
 
Hedersmedlemmar: 
Ragnar Boman  
Erik Broman 
 
Styrelse från och med årsmötet den 25 maj 2013 
Anders Englund, designchef och delägare i Offecct, intill utgången av årsmötet 2016 
Jenny Lantz, forskare vid Handelshögskolan, intill utgången av årsmötet 2016 
Mattias Bergman, VD på Nevs, intill utgången av årsmötet 2014 
Mattias Andersson, ekonom, intill utgången av årsmötet 2014 
Katja Pettersson, industridesigner, intill utgången av årsmötet 2015 
Henrik Orrje, enhetschef på Statens Konstråd, intill utgången av årsmötet 2016 
David Carlson, designrådgivare, intill utgången av årsmötet 2016 
 
Styrelseordförande: 
Stina Nilimaa Wickström, designdirektör på Volvo Construction Equipment, vald inom 
styrelsen 
 
Självskriven ledamot i styrelsen: 
Ewa Kumlin, föreningens VD 
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Regionalföreningsrepresentanter i styrelsen:  
Charlotte Fahlén, Svensk Form Öst intill utgången av årsmötet 2015 
Ann Olander, Svensk Form Dalarna Gävleborg, intill utgången av årsmötet 2014 
 
Ekonomiutskott: 
Ewa Kumlin 
Mattias Bergman 
Anneli Wardell 
 
Valnämnd: 
Peter Andersson, sammankallande  
Jonas Linder 
Anna Sjöberg 
Laila Strunke 
Pasi Välimaa 
Gunnar Ottosson 
 
Revisorer: 
Gunilla Wernelind, auktoriserad revisor  
Sara Magnusson, suppleant  
Agneta Stake, medlemsrevisor  
Dag Klockby, suppleant  
Samtliga valda intill utgången av nästa ordinarie årsmöte 
 
Anställda kansli: 
Ewa Kumlin, VD  
Anna Bellander, kommunikationschef, från 1 juli 2013 
Anita Christiansen, bibliotek, arkiv och föreningsadministration  
Elna Lassbo, marknads- och PR ansvarig 
Heléne Wallin-Hedström, VD-assistent 
Anneli Wardell, ekonomichef 
 
Extern personal: 
Richard Prime, engelsk redaktör 
Anna Blomdahl, projektledare 
Karin Wiberg, projektledare 

Erika Zinders, register 
Håkan Norelius, datakonsult 
 
Form: 
Produktion av Mandelgren Magazine AB  
Bo Madestrand, chefredaktör 
Salka Hallström Bornold, redaktionschef 
Kai Ristilä, Art Director 
Christina Lund, försäljningschef 
Anci Carlsson, annonssäljare 
 
 
FÖRENINGSARBETE OCH MEDLEMMAR 
 
Medlemsaktiviteter 
Medlemmarna, som vid årsskiftet uppgick till ca 4 400, har löpande fått inbjudningar till de 
aktiviteter som sker i Stockholm samt i respektive region. De har fått regelbundna utskick 
såsom Svensk Forms Nyhetsbrev två gånger i månaden, FormDigest och riktade individuella 
utskick vid publika aktiviteter. Särskilda facebook-grupper för Svensk Form, Form och 
regionalföreningarna har skapats, som fått många vänner och digitala samtal.  
 
FORM, magasin för nordisk arkitektur och design 
Form är Svensk Forms viktigaste medlemsförmån. Form publiceras i ett av Svensk Form 
delägt förlag, Mandelgren Magazine AB. Hela medlemsintäkten på drygt 2 miljoner kronor 
går oavkortat till att publicera Form. Allt för att stärka Form, när det gäller såväl ekonomi 
som kvalitet och räckvidd. Form ges också ut i en engelsk upplaga, som ett ytterligare 
verktyg för att berätta vad som händer inom design och arkitektur i vår del av världen. 
Under året gavs även en japansk upplaga ut i form av ett specialnummer, för att motsvara 
den stora efterfrågan på nordisk design i Japan och i stället för en traditionell 
designutställning. Form är en tidskrift med bevakning av hela arkitektur-, form- och 
designområdet. Form är en facktidskrift främst för professionella inom arkitektur, form och 
design och relaterade verksamheter men också för designintresserad allmänhet. Form kom 
ut med 6 nummer + 1 ett extra Japannummer under 2013 och följde utgivningsplan och 
budget, Den nya redaktionen för Form har under sitt första år genomfört en rad förändringar 
för att bredda innehållet, öka närvaron i den offentliga debatten och nå nya läsare: 
FormRadion, en podcast om nordisk arkitektur och design, startade och fick genast många 
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lyssnare och höga placeringar på iTunes lista över svenska podcaster. Engelska 
nyhetsbrevet FormDigest fann sin form och den sociala närvaron på facebook ökade, och 
vid årsskiftet nåddes 15 000 likes. En rad insatser och kampanjer för att vårda och värva 
nya medlemmar genomfördes, men upplagehöjningen skedde främst genom större 
bulkupplagor i samband med utlandssatsningar och särskilda evenemang i Sverige.   
 
Årsmöte 
Årsmöte hölls lördagen den 25 maj på Form/Design Center i Malmö där ett 30-tal tillresta 
medlemmar deltog. Mötet leddes av nyvalda ordföranden Stina Nilimaa Wickström, forskare 
och designchef på Volvo Construction Equipment. Därpå följde utdelning av Svensk Forms 
stipendium om 20 000 kronor ur Johan Anderssons fond till Sofia Winberg för studier inom 
smyckesdesign vid Royal College of Art i London. Frilansjournalistern Lotta Jonson mottog 
20 000 kronor ur Lennart Lindkvists jubileumsfond för en skribent-gärning inom 
formområdet. Stipendiet delades ut av Lennart Lindkvist och Forms chefredaktör Bo 
Madestrand. Därefter vidtog besök på Moderna Museet i Malmö och avslutande mingel på 
Form/Design Center. 
 
Regionalföreningar  
Svensk Form har sammanlagt 11 regionalföreningar, vilka utgör basen för föreningens 
rikstäckande verksamhet. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten 
med andra regionala aktörer såsom kommun, landsting och länsstyrelse och inom ramen 
för den nya samverkansmodellen också med regionernas kultur- och näringslivskontor, 
liksom med hemslöjdsförbund, museer och näringsliv. Två regionalföreningskonferenser har 
under året arrangerats i Stockholm, en under Stockholm Design Week i samband med 
möbelmässan i februari, den andra i oktober. För att manifestera Svensk Forms 
rikstäckande betydelse och synlighet, anordnades två gemensamma aktiviteter, som är 
avsedda att återkomma årsvis. Dels en gemensam aktivitetet i samband med 
Almedalsveckan på Gotland i juli, som denna första gång genomfördes i liten skala, med 
några få representanter, men gensvaret var stort, och värt att ta vidare, gärna i samverkan 
med andra design- och arkitekturorganisationer och regionala aktörer. Den andra 
gemensamma aktiviteteten var att genom Formslaget symboliskt fira Svensk Forms 
födelsedag den 6 oktober, klockan 18.45, som var året då föreningen bildades, genom att 
utse en regional ”Formbärare” som ett uttryck för de regionala krafterna och betydelsen av 
ett rikstäckande engagemang. Även detta var ett första försök, vissa regioner satsade mer 
än andra, de lokala Formbärarna finns publicerade under ett helt år, och Formslaget 
kommer att fortsätta årligen. En övergripande målsättning är fortfarande att återinrätta 

regionalföreningsbidragen, som drogs in i och med att mötesplatsuppdraget upphörde, samt 
behovet av en nationell samordnare för regionala intressen, något som Svensk Form 
centralt äskat för i budgetunderlaget, samt direkt till Tillväxtverket, utifrån modellen med en 
särskild samordnare i Nämnden för Hemslöjdsfrågor, utan framgång under året. I och med 
Svensk Forms internationaliseringsarbete, har regionalföreningarnas lokala aktiviteter ökat i 
betydelse. Regionalföreningarna konstaterar att främsta verktyget i programverksamheten är 
Svensk Forms rika och efterfrågade designhistoria samt PechaKucha-formatet. 
Regionalföreningarnas aktiviteter 2013 redovisas i bilaga 2. 
 
Opinionsnämnd 
Svensk Forms Opinionsnämnd är ett ofta anlitat sakkunnigorgan för yttranden om 
upphovsrättsligt skydd för alster av brukskonst. Nämnden avger också yttranden vid 
upphovsrättsliga tvister. Under året har Svensk Forms Opinionsnämnd mottagit sex 
anmälningar och avgivit 5 yttranden. Opinionsnämnden har under året bestått av Peter 
Adamsson, advokat och ordförande, Anders Olin, kansliråd och sekreterare, Maria 
Benktzon, industridesigner och professor, Christian Klingspor, industridesigner, Erika 
Lagerbielke, glasformgivare och professor, Lars Lallerstedt, industridesigner, Lena 
Andersson, inredningsarkitekt SD, Mattias Ljunggren, arkitekt SIR MSA, och Chiqui Mattson, 
designer SID MSD. 
 
Publikationer 
Utöver Form, magasin för nordisk arkitektur och design, som utkommer 6 gånger om året 
publicerar Svensk Form endast utställningskataloger och motsvarande vid de tillfällen då 
extern finansiering kan uppbringas i projekten, ofta i samarbete med andra organisationer 
eller samarbetspartner. Under 2013 publicerades utställningskataloger för Swedish Design 
Goes Milan. Övrigt har publicerats digitalt. Däremot finns planer på utgivning av en bokserie 
som speglar fenomen från vår samtid inom formområdet, från början av 2000-talet och 
framåt, liksom en tillbakablick på Svensk Forms historia och tillgängliggörande av 
filmprojektet Levande Design, under förutsättning att vi kan uppnå finansiering, vilket ännu 
inte lyckades under 2013.  
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SÄRSKILDA FOKUSOMRÅDEN  
INTERNATIONALISERING 
 
Sedan 2011 har Svensk Form arbetat aktivt med internationalisering, dels för att positionera 
svensk design internationellt, dels för att ta världen hit, samt för att öka mångfald med en 
inkluderande hållning. 
 
När det handlat om att främja svensk design internationellt, med särskilt fokus att stödja 
små företag och enskilda designer, har vi samarbetat med statliga främjarmyndigheterna i 
NSU-kretsen såsom Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Business Sweden, Visit 
Sweden och utlandsmyndigheterna. Under året inkom fortsatt många förfrågningar om 
medverkan i aktiviteter utomlands. Exempelvis från svenska 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. 
 
Svensk Form deltog under 2013 i flera seminarier, utställningar och mässor utomlands med 
koppling till design och mode, oftast genom den internationella upplagan av tidningen 
Form, som ett sätt att fördjupa och lämna ett mera långvarigt avtryck, samtidigt som 
ekonomin hålls nere. Vi har även främst genom Form medverkat i nordiska projekt i Oslo, 
Köpenhamn och Reykjavik samt med utställningar och Svensk Forms deltagande i London, 
Milano, New York, Shanghai och Hongkong. Några av dessa beskrivs närmare i det 
följande. Formredaktörerna har också gjort flera nordiska reportageresor till Norge, Island 
och Finland under året. 
 
MILANO. Svensk Form deltog som partner i den större svenska designsatsningen SWEDISH 
DESIGN GOES MILAN den 9-15 april 2013 i Superstudio Più, Zona Tortona i Milano, i 
samverkan med privata och offentliga aktörer, med Möbelriket som projektledare och 
VisitSweden som projektägare. Svensk Form ansvarade tillsammans med Business Sweden 
för en egen yta i avdelningen NEW MAKERS AND DOERS, med 12 utställande och betalande 
mikroföretag samt en gemensam lounge, där Svensk Form hade ansvar för gestaltning och 
koncept. Loungen användes i samarbete med Svenska institutet för föreläsningar och 
programverksamhet. Inredningsarkitekten Sara Torsson Szyber anlitades för att gestalta 
utställningsdelen NEW MAKERS AND DOERS. Svensk Forms övriga personal involverades 

genom VD, kommunikationsavdelning, ekonomiavdelning och Form, genom extra upplaga 
av 1 000 exemplar, samt produktion av utställningskatalogen för satsningen. Målet att få 
alla aktörer att samarbeta kring en gemensam satsning uppnåddes. Däremot var det svårt 
att hålla en jämn konstnärlig kvalitet, som är avgörande på en arena som Milano, med 
alltför många aktörer, kompromisser och ekonomiska begränsningar. Projektet har 
utvärderats av samtliga parter, vilket insänts och värderats av VisitSweden. 

 
LONDON. Svensk Form har under flera år genomfört svenska designsatsningar i London i 
samarbete med svenska ambassaden och övriga svenska främjarmyndigheter lokalt och 
centralt. Kännedomen och efterfrågan på svensk design och mode har ökat. Initialt skedde 
satsningen i ambassadörsresidenset, men har sedan flyttat ut till olika nyckelarenor i 
London. Under London Design Festival 14-22 september 2013 gjorde Svensk Form, i 
samarbete med Svenska institutet och Sveriges Ambassad i London, för fjärde året i rad en 
satsning i London under temat Swedish Design Goes London.  
 
Ung Svensk Form visades på South Bank Centre i samarbete med Designersblock.  
Ambassadör Nicola Clase invigningstalade på Designersblock, och målgruppen för 
utställningen med ca 20 000 besökare var besökare under London Design Festival. Mint 
Shop, en av de tre bästa designbutikerna i Europa, visade i utställningen Cabinets of 
Curiosity verk av nio svenska formgivare/team. Alla var inbjudna direkt från svenska 
montern New Makers and Doers i Milano. Utställningen i Mint Gallery hade fokus på 
trämöbler och deltagare var: Snickeriet, Färg & Blanche, Sami Kallio, Folkform, Jenny 
Ekdahl, Lukas Dahlén, Per Söderberg, Mathilda Dahlquist och AEO. 
 
Svensk Form bidrog med samordning och fraktkostnader, galleriet ordnade allt och skapade 
stor goodwill för Sverige och svensk design genom sin kundkrets och viktiga 
mediakontakter. Mint Shop rapporterar att de har haft mycket stort intresse för 
utställningen. Handelsminister Ewa Björling besökte utställningen på Mint Shop vilket var av 
stor betydelse för utövarna men också utåt. 
 
I fallet med Mint Shop, som var en direkt konsekvens av Milano-satsningen räckte det 
denna gång med att Svensk Form bidrog med samordning och stöd till frakten för de företag 
som deltog. En stor hjälp för de individuella deltagarna till relativt låg kostnad, som gav stor 
effekt tack vare de tidigare årens bearbetning. Flera av deltagarna har vittnat om betydelsen 
av denna typ av praktiskt och samordnande bistånd. London är en av de viktigaste arenorna 
för svenska små varumärken och designer inom design och mode. Bäst resultat uppnås när 
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svenska myndigheter och organisationer samarbetar med brittiska aktörer. Rapport med 
deltagarcitat har insänts 2013-12-10. 
 
NEW YORK. Som en fortsättning på samarbetet med utlandsmyndigheter för att främja 
svenskt mode och design, deltog Svensk Forms VD vid Handelsministerns besök i New York 
9-10 september, samt stöttade vi deltagandet av svenska modemärken vid den årliga 
modemässan Capsule i New York och Northern Exposure 15-17 september. Svensk Form 
deltog även i besöket av handelsministern på Parsons School of Design, där vi även träffade 
en rad unga svenska studenter. Vidare besöktes en rad svenska design- och modeföretag 
med säte i New York.  
 
För Svensk Forms räkning var det angeläget att följa tidigare seminarier och kontakter i 
New York. Ett effektivt sätt för Svensk Form är också att genom vår tidning Form sprida 
kunskap om svenskt mode och design till en bredare läsekrets i samband med mässor och 
aktiviteter internationellt, särskilt nu när vi har en moderedaktör och bevakning av mode 
parallellt med vårt utökade statliga modeuppdrag. Tack vare generalkonsulatets redan 
utmärkta kontakter med nyckelpersoner och arenor inom mode i New York, får små 
insatser starkt genomslag i rätt kanaler.  Se särskild rapport 2013-12-10 
 
TOKYO. Svensk Form har i många år samverkat med Japan, där det finns ett ömsesidigt 
utbyte och intresse inom kultur, design och livsstil. I stället för att skicka en större 
utställning till Swedish Style i Tokyo 2013, valde vi att ge ut ett specialnummer av Form på 
japanska, också som en del i förberedelser och samarbete inför Umeå som Kulturhuvudstad 
2014. I samband med lanseringen av Form på japanska, på nya bokpalatsen Tsutaya 
Bookstore i Daikanyama, inbjöds tidigare samarbetspartners och Sverigevänner och 
tidningen fick bred distribution lokalt. Därutöver deltog Svensk Form med stöd till den 
svenska utställningen Plenitude – med 16 svenska och japanska textilkonstnärer som 
visades på svenska ambassaden i Tokyo i oktober. Vi deltog även som samarbetspartner till 
den svensk-japanska utställningen Swedish Grace med möbelformgivarna Åke Axelsson 
och hans senaste nomad-serie, samt svensk-japanske Hironori Tsukue, i PG Gallery, samt i 
PechaKucha Night under Tokyo Designers Week. Ett utbyte planeras på längre sikt där 
svenska samtida designer inbjuds till japanska tradtionella och lokala tillverkare som söker 
internationell inspiration och förnyelse. 
 
 
 

INTERNATIONELLA GÄSTER TILL SVERIGE 
 
För att stimulera designutvecklingen i Sverige, är det angeläget att öppna för ny kunskap 
och kompetens utifrån, exempelvis genom att bjuda in internationellt tongivande 
personligheter inom våra områden. Som exempel kan nämnas vårt årliga seminarium The 
Material Gap i samband med Stockholm Design Week i februari, då vi bjöd in Alisa 
Andrasek designer på Bio Thing och Bloom Games, Director vid GAD UCL Bartlett London i 
panel med industridesignern Ross Lovegrove.  Vi bidrog även till det framgångsrika Hall of 
Femmes seminariet på Moderna Museet i maj 2013, initierat av svenska formgivarna 
Samira Bouabana and Angela Tillman Sperandio. I november bjöd vi in den 
välrenommerade designjournalisten och författaren Alice Rawsthorn, till en fullsatt 
föreläsning i Moderna Museet. Till våra PechaKucha-kvällar, det japanska 
snabbpresentationsformatet, som vi nu har genomfört över 40 gånger i Stockholm, försöker 
vi alltid bjuda in internationella talare på besök eller boende i Sverige.  
 
ÖKAD MÅNGFALD 
 
För att bidra till ökad mångfald, har vi initierat projekt som Deadline, som beskrivs under 
Ung Svensk Form, för att uppmuntra fler att söka till designskolorna. När vi väljer 
projektledare, deltagare i utställningar och utmärkelser beaktar vi också genus, etnicitet 
och mångfald i formuttryck.  
  
MODEUPPDRAGEN 
 
De särskilda tilläggsuppdragen 2013 från UD (0,5 miljoner) och Kulturdepartementet (1 
miljon) har varit ämnade att främja svenskt mode och design i Sverige och internationellt. 
Flera svenska designer och modeskapare och företag verkar framgångsrikt utanför Sveriges 
gränser idag. Bidragen har använts för att bjuda in nyckelpersoner inom mode till Sverige, 
för att stödja Rookies samt för att stötta små varumärken med internationell potential att 
delta i Mercedes-Benz modeveckor i Stockholm och på internationella arenor i London och 
New York. Internationellt har vi samarbetat med främjarmyndigheter. Gemensamt har vi 
kunnat göra insatser för modeindustrin, stimulera affärsutveckling, arbeta för långsiktigt 
exportfrämjande och bidra till en positiv Sverigebild. Under året inleddes arbetet med en 
gemensam agenda för åtgärder på hemmaplan samt för internationalisering och 
rollfördelning i samråd med övriga aktörer. 
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När handlingsplanen tog slut, uppstod ett tomrum, och vi har tyvärr inte kunnat fortsätta 
med de framgångsrika pilotprojekten med intensivkurser i affärsutveckling, 
DesignForward, och de internationella resebidragen som möjliggjort för små design- och 
modeföretag att delta på de internationella arenorna. Modeuppdraget rapporteras separat, 
men vi har framför allt stöttat märken under de svenska modeveckorna, samt i London och 
New York under 2013. Vi har även deltagit i Sverige, som medarrangör av seminarier, 
program och debatter i anslutning till modeveckorna, som exempelvis om Hållbart mode på 
Statens Centrum för Arkitektur och Design, eller som partner till Hall of Femmes, ett 
tvådagarsseminarium på Moderna Museet med inbjudna internationella nyckelpersoner 
inom mode, tidskrifter och grafisk design 2013. 
 
Svensk Forms 11 regionalföreningar har även under 2013 uppmanats inrikta de regionala 
aktiviteterna mot mode där det passar, samt att uppvakta regionala beslutsfattare att stärka 
infrastrukturen för form- och designområdet. Här har det bland annat handlat om att 
arrangera program och debatter med regionala modeföretag och företrädare. Som exempel: 
om mode och hållbar utveckling i Örebro, framgångssagan för Nudie Jeans i Västra 
Götaland, Modesatsningar inför Umeå 2014 och modeformgivare som medverkar i 
snabbpresentationsformatet PechaKucha. Ett mål i det regionala arbetet är att skapa 
regionala mötesplatser för form – och designområdet samt att inrätta en nationell 
samordningsfunktion för de regionala intressena för att i förlängningen även verka i ett 
internationellt perspektiv. Samtal pågår här med Tillväxtverket och Statens Kulturråd. 
 
I New York samarbetade vi med Generalkonsulatet, som med kompetens och stort 
kontaktnät inom mode genomförde alla arrangemang i samband med Capsulemässan och 
Northern Exposure. Svensk Form stöttade ekonomiskt tre av märkena Back, Patouf och 
Rodebjer, samt exponerade tidningen Form på engelska, med Ann-Sofie Back på omslaget 
och en längre svensk modeartikel, samma under modeveckan i London.  
Årets Capsulemässa fick positivt gensvar, och BusinessSweden fortsatte sedan i samverkan 
med UD, Si och modeorganisationerna med ett matchmaking event i Stockholm för influgna 
inköpare från USA. Back har exempelvis fått flera nya kunder från deltagande i mässor i 
London och New York, även om de understryker att man måste vara med flera gånger på 
samma mässa, innan det får genomslag. Svensk Form har strategiskt stött såväl Altewai 
Saome som Back vid ett flertal tillfällen, med små medel, och det är glädjande att se att 
båda rönt internationella framgångar och fått nya kunder över hela världen, genom 
deltagandet på dessa viktiga arenor som London och New York utgör.  

 
I stället för att själva genomföra större utställningar och satsningar, som kräver långt större 
resurser än de vi förfogar över, har Svensk Form funnit att pengarna har kommit till störst 
nytta genom att ge direkta mindre bidrag till företagen, som de sedan växlar upp.  
Under 2013 har vi inte haft en särskild handläggare för modefrågorna, utan det har framför 
allt varit VD, kommunikations- och ekonomiavdelningen samt Form-redaktionen som ägnat 
arbetstid åt modeuppdragen.  VD och enskilda projektledare har aktivt deltagit i 
utlandsbesök, för att underhålla och upprätta kontakter inom modeområdet, att öka 
kunskap, skapa intresse och bana väg för framtida satsningar.  
 
Svensk Form arbetar även med lobbyarbete gentemot beslutsfattare och regelbundna möten 
med företrädare för främjarmyndigheterna framför allt UD, BusinessSweden, Svenska 
institutet, VisitSweden, men även Tillväxtverket, Kulturrådet och Vinnova. Bland 
branschorganisationerna är det framför allt Moderådet, Association of Swedish Fashion 
Brands, Modeinkubatorn samt utbildningarna vid Modevetenskapen, HDK, Textilhögskolan i 
Borås och Beckmans.  Ett syfte är att samordna och identifiera de viktigaste 
åtgärdspunkterna för att stimulera utvecklingen på modeområdet. Det handlar om ökad 
kunskap, bättre produktionsförutsättningar, hållbar utveckling, kapitalbehov, handelshinder, 
internationalisering, export och Sverigebild och var de statliga insatserna kan göra störst 
nytta utifrån branschens behov. Vi har även deltagit i arbetet med statistikrapporten för 
modeområdet och dess uppdatering samt rapport sammanställd av Textilhögskolan i Borås, 
med analys och djupintervjuer med åtta internationellt framgångsrika modeföretag och 
deras erfarenheter. 
 
De satsningar som genomförts under de här åren har medverkat till att öka intresset för 
svenskt mode. Svensk Form tar gärna fortsatt en roll som neutral organisation med ett 
statligt uppdrag att samverka med branschorganisationer och modeutövare 
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Immaterialrätt 
Immaterialrättsliga frågor är viktiga för designområdets utveckling. Svensk Form har fortsatt 
samarbetet med patent- och varumärkesbyrån Brann AB för att föra djupare diskussioner 
om hur föreningen kan arbeta vidare med det immaterialrättsliga området och verka utifrån 
form- och designbranschens behov. Vidare har gratis konsultation av Branns experter 
erbjudits medlemmarna, både genom telefonrådgivning så kallad Juridisk Hotline och vid 
programaktiviteter. Frågorna aktualiserades under hösten, genom en uppmärksammad 
diskussion som inleddes i Form magasin, varpå vi genast arrangerade ett välbesökt 
seminarium för fortsatt diskussion om upphovsrätten. En liten organisation som vår kan lätt 
fånga upp aktuella frågeställningar i tiden.   
 
DESIGN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
 
Yrkesgruppen designer är en nyckelgrupp i arbetet med hållbar utveckling. De har ofta 
möjlighet att påverka hur sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter integreras i en 
produkts 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.  
 
Svensk Form har fortsatt samarbetet med materialforskare och designer inom ramen för The 
Material Gap, framför allt i det större publika seminariet under Stockholm Design Week i 
samarbete med Antonia Ax:son Johnson Foundation for Sustainable Development och 
Bioinspired Forum. Projektet Saving the Planet in Style har legat på is under 2013 i brist på 
finansiering. Att arbeta för en hållbar utveckling där design kan bidra är fortsatt prioriterat 
och genomsyrar all verksamhet, däremot har det visat sig desto svårare att ansöka om 
särskilda medel för detta.  
 
SÄRSKILDA SAMARBETEN OCH UPPDRAG 
 
Arkitekturmuseet blir Statens Centrum för Arkitektur och Design.  
I och med att Arkitekturmuseet fick ett nytt uppdrag att agera som den officiella 
mötesplatsen för design och arkitektur, och ett nytt namn, Centrum för Arkitektur och 
Design, har samarbetet med Svensk Form utökats och fördjupats. Samarbete kring 
seminarier, föreläsningar och Svensk Forms designutmärkelser har inletts under 2013 för att 
realiseras under 2014. 
 

Nationalmuseum 
Svensk Form samarbetar med Nationalmuseum genom förvaring av Svensk Forms bildarkiv 
och tillgängliggörande av delar av den äldre bildsamling som donerats till Nationalmuseum 
och som tidigare tillhört Svenska Slöjdföreningen (Svensk Form). I samband med museets 
renovering uppstod platsbrist, och Svensk Form bildarkiv som består av cirka 30 hyllmeter 
med fotografier överfördes därför till Centrum för Näringslivshistoria.  
 
Röhsska Museet  
Svensk Form Väst har ett nära samarbete med Röhsska museet i Göteborg och har tillgång 
till museets lokaler för verksamhet, föreläsningar och utställningar.  
 
Tillväxtverket och Vinnova  
Efter avslutandet av handlingsplan för kreativa och kulturella näringar 2010-2012 har 
Svensk Form fortsatt ett samarbete med Tillväxtverket och Nämnden för Hemslöjdsfrågor 
och konsthantverksorganisationerna för att stärka den regionala tillväxten inom små 
hantverksnära design- mode- och slöjdnäringar. Svensk Form ansökte under året om medel 
hos Tillväxtverket för att fortsätta affärsutvecklingskursen DesignForward, samt de 
internationella resebidragen, men fick avslag. Samverkan med Vinnova upphörde i och med 
avslutandet av handlingsplanen.  
 
Svenska institutet  
Svenska institutet är vid sidan av Kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms mest 
naturliga samarbetspartner och finansiär vid utlandssatsningar och turnerande utställningar, 
tillsammans med mottagande svenska utlandsmyndigheter. Under året har vi samverkat i 
Milano, New York och London, samt löpande utbytt information om planerade 
utlandssatsningar och inkommande journalistbesök. 
 
VisitSweden 
Svensk Form har haft kontinuerligt samarbete med VisitSweden i samband med 
utlandssatsningar och i formuleringar kring nation branding när det gäller design och mode. 
Design, mode och svensk livsstil är ett kraftfullt verktyg för att stärka Sverigebilden 
utomlands och för att attrahera besökare till Sverige, planerna på en 
kommunikationsplattform för Designlandet Sverige har initierats av VisitSweden, där Svensk 
Form inbjudits delta i styrgrupp och arbetsgrupp. 
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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. Via 
samarbetet har ett flerårigt dokumentationsprojekt av H & M:s historia genomförts för att 
kartlägga dess företagshistoria och kulturgärning ur ett designhistoriskt perspektiv.  
 
Under 2012 lanserade den nya webbplatsen www.swedishdesign.org som Svensk Form 
initierat med stöd av Söderbergs stiftelser i samverkan med CfN. Projektet är en del i 
strategin för att positionera svensk design internationellt, att stimulera designutvecklingen 
och att inventera och marknadsföra svensk design. Den är även avsedd att tjäna som en 
framtida forskningsbas i samverkan med Centrum för Näringslivshistoria. Projektet kan ses 
som en naturlig fortsättning på det befintliga samarbetet kring det digitala och fysiska 
designarkivet med svensk designhistoria på webbplatsen www.designarkiv.se, Under 2013 
upphörde bidraget från Söderbergsstiftelser, och Svensk Form kunde inte längre behålla 
den engelska redaktören för sidan, som nu måste hitta andra finansieringsvägar. Den årliga 
kostnaden för teknisk utveckling och arkivering, fysisk och digital, hos Centrum för 
Näringslivshistoria av Svensk Forms arkiv och webbplatser har börjat bli alltför tyngande för 
Svensk Forms ekonomi, och alternativ ska undersökas. 

Brann AB 
Svensk Form har ett samarbete med Brann AB för ömsesidigt kunskapsutbyte kring 
immaterialrättsliga frågor, form och design. Brann AB har en öppen Juridisk Hotline dit 
Svensk Forms medlemmar kostnadsfritt kan ringa angående immaterialrättsliga frågor. 
Brann AB är officiell samarbetspartner till Svensk Form. 
 
Lauritz.com 
Svensk Form inledde ett positivt samarbete med danska auktionshuset Lauritz.com i 
samband med utmärkelsen Ung Svensk Form under en tidigare omgång. Samarbetet 
initierades när Lauritz.com steg in som huvudsponsor för Design S 2012. Genom samarbetet 
vill Svensk Form kunna stärka möjligheterna att sprida kunskap om aktuell svensk design i 
Sverige och internationellt. Genom att Lauritz.com verkar inom konst och design, med såväl 
vardagsdesign som ikoner och högkvalitativ vintagedesign, får vi en partner i Svensk Forms 
folkbildningsuppdrag samt möjlighet till fler samarbeten med företag inom designområdet. 
Lauritz.com riktar sig till en bred allmänhet såväl som till en exklusiv kundkrets inom 
design, vilket också kan sägas för Svensk Form. Vi har under 2013 genomfört flera 
satsningar tillsammans.  
Familjen Erling- Perssons Stiftelse 

Svensk Form får finansiering från Familjen Erling-Perssons Stiftelse till arbete med bibliotek 
och arkiv fram till 2014, då nya ansökningar ska insändas.  
 
Stiftelserna Ragnar Söderberg och Torsten Söderberg 
Svensk Form har mellan 2011-203 haft finansiering från Söderbergs stiftelser för att 
tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria bygga upp den nya webbplatsen 
www.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 
Svensks Form i syfte öka kunskapen om tillverkning av skinn och lädertillverkning. Dels 
genom stipendier, dels genom workshops på garverier. Samarbetet är ett led i Svensk 
Forms i 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. 
 
The Sustainable Fashion Academy 
Svensk Form är tillsammans med Fair Unlimited, Green Cargo, H & M, Lindex, Mötesplats 
Mode & Design, Modebutikerna, Naturskyddsföreningen, Sveriges Designer, Svensk Handel 
Stil, Sveriges Konsumenter, Textilhögskolan i Borås och The Foundation for Design and 
Sustainable Enterprise initiativtagare till The Sustainable Fashion Academy. Syftet är att 
vidareutbilda designer, inköpare och andra inom mode- och detaljbranschen så att de kan 
öka sin kunskap, få verktyg samt finna inspiration för att hantera de sociala och 
miljömässiga aspekterna i sitt arbete. 
 
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum  
Svensk Form har haft en representant i styrelsen. 
 
Svenskt Designsamarbete 
Svensk Form har under 2013 återupptagit initiativet Svenskt Designsamarbete, SDS, ett 
nätverk mellan design- och arkitekturorganisationer med syfte att tillvarata, öka 
informationsutbyte och skapa samverkan där parterna så önskar. SDS har sammanträtt 
regelbundet hos de olika deltagarorganisationerna under 2013. 
 
 
 
 

http://www.swedishdesign.org/
http://www.designarkiv.se/
http://www.swedishdesign.org/
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SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign 
Svensk Form är en av stiftarna till SVID, och har ett tätt samarbete med organisationen. 
Svensk Forms VD sitter i SVID:s styrelse och Svensk Form utser ytterligare en representant i 
styrelsen. 
 
PUBLIK VERKSAMHET  
 
Programverksamheten i Stockholm och inom regionalföreningarna innefattar exempelvis 
PechaKucha Night, vernissager, kvällsföreläsningar, 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 också uppskattade 
programpunkter. Programverksamheten för Stockholm och regionalföreningarna redovisas i 
bilaga 1 och 2.  
 
PechaKucha Night 
I syfte att nå nya målgrupper, överföra kunskap och att ge fler exponeringsmöjligheter 
arrangeras presentationsformen PechaKucha, som är japanska och betyder ungefär 
snabbsnack. Fenomenet startade i Tokyo 2003 och har av egen kraft spritts till 700 städer 
över hela världen. Projektet uppdateras kontinuerligt på en gemensam webbplats 
www.pecha-kucha.org. Formatet ligger fast, varje deltagare, ca 10 på en kväll, får visa 20 
bilder, var och en i 20 sekunder. PechaKucha Night genomfördes under 2013 kontinuerligt 
på 14 olika platser i Sverige, oftast i Svensk Forms regi. PechaKucha Night Stockholm 
genomfördes på Berns vid 6 tillfällen under året, i samband med senaste numret av Forms 
utgivning.  
 
Vandringsutställningar 
Svensk Form har en unik kompetens inom utställningsproduktion och turnerande 
utställningar, vanligtvis i samverkan med övriga organisationer och myndigheter, oftast Si. 
Under 2013, har endast Design S och Ung Svensk Form turnerat, och därtill har Svensk 
Form deltagit i internationella mässor med utställningsgestaltning.  
 
Bibliotek och Arkiv 
Föreningen Svensk Form har genom att vara världens äldsta designinstitution ett unikt arkiv, 
även ur internationellt perspektiv. Då föreningen haft en omfattande publicistisk verksamhet 
och ansvarat för eller varit delaktig i en mängd epokgörande utställningar i Sverige och 

utomlands avspeglas inte bara föreningens historia utan även Sveriges designhistoria. 
Svensk Form får många arkivförfrågningar från såväl forskare, studerande, media som en 
intresserad allmänhet. 
 
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. Form och design är dock 
prioriterade ämnen. Idag finns ingen ekonomisk möjlighet att regelbundet köpa in böcker, 
utan bokbeståndet utökas främst genom gåvor och recensionsexemplar.  Bibliotekariens lön 
finansieras delvis genom bidrag från Familjen Erling- Perssons stiftelse. 
 
I biblioteket på Skeppsholmen även arkivmaterial, bl.a. Svensk Forms samlingar av 
verksamhetsberättelser, protokoll, Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen (1878–
1905), Svenska Slöjdföreningens Tidskrift (1905–1932), FORM (1932–2013), samt egna 
utställningskataloger, publikationer, böcker och pressklipp. Bildarkivet innehåller 
utställningsbilder, produktbilder, diabilder, diaserier och studiematerial.  
 
Svensk Forms historiska arkiv, alltså handlingar från 1845 och framåt finns på Centrum för 
Näringslivshistoria. Utöver detta finns fotosamlingar, donerade eller deponerade, på andra 
institutioner. I Fototeket på Nationalmuseum finns drygt 16 600 fotografier från tidiga 
nummer av FORM samt produktbilder. Nordiska museets arkiv förvarar Möbelinstitutets 
arkiv och en del av föreningens bilder, framför allt inom textil och hemslöjd. 
Arkitekturmuseet har glasplåtar från Stockholmsutställningen 1930 samt en negativsamling 
från bostadsvaneundersökningar på 1940-talet.  
 
Svensk Form har tillsammans med Centrum för Näringslivshistoria skapat en webbplats för 
forskningsändamål, www.designarkiv.se, med drygt 3 400 användare. Svensk Forms 
bibliotek, historiska samlingar samt delar av Svensk Forms bildarkiv har digitaliserats och är 
sökbara via webbplatsen. Syftet är att tillgängliggöra ur ett bredare perspektiv, och inte 
bara prioritera material som är knutet till föreningens historia. Bl.a. har arkiv från Lars 
Lallerstedt, Roland Lindhé, NK Designgrupp, NK Bo och Innovator m.fl. förtecknats och 
gjorts sökbara. Där finns även en artikeldatabas med artiklar i Form från 1905 till idag.  
 
Genom samarbete med Nationalmuseum har arkivförteckningen över de drygt 16 600 
bilderna som tidigare tillhört Svenska Slöjdföreningen gjorts sökbar och dessutom har ett 
par hundra bilder från bildsamlingen skannats, registrerats och digitaliserats på 
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www.designarkiv.se. Arkivförteckningar över ett antal enskilda formgivares arkiv på 
Nationalmuseum, bl.a. Astrid Sampe, Elsa Gullberg och Sigvard Bernadotte, finns nu också 
tillgängliga på webbplatsen. 
Det föreligger nu stort behov att utveckla designarkiv, både tekniskt och även genom att 
utöka och tillgängliggöra innehållet i delar även på engelska. Ambitionen är att söka 
ytterligare medel för att kunna genomföra dessa nödvändiga förändringar, parallellt med 
utveckling av den samtida webbplatsen www.swedishdesign.org. Kostnader för arkivering 
hos Centrum för Näringslivshistoria överstiger i dagsläget Svensk Forms ram. 
 
Filmdokumentationsprojektet Levande design 
Tack vare medel från Familjen Erling-Perssons Stiftelse kunde Svensk Form genomföra ett 
större filmdokumentationsprojekt, Levande Design, med intervjuer med äldre formgivare och 
andra nyckelpersoner inom svensk formgivning. Designhistorikerna och journalisterna 
Monica Boman, Hedvig Hedqvist, Rebecka Tarschys och Kerstin Wickman genomförde 
intervjuerna. Redigerade filmklipp ur de 28 intervjuerna finns tillgängliga på 
www.designarkiv.se och på www.svenskform.se. Fullängdsfilmerna på ca fyra timmar per 
intervju är tillgängliga för forskare och skribenter på Svensk Form och Centrum för 
Näringslivshistoria. Ett långsiktigt mål är att komplettera materialet med produktbilder och 
en specialproduktion avsedd för TV. 
 
STIPENDIER, PRISER OCH UTMÄRKELSER 
 
Svensk Form förvaltar tre stipendiefonder. Under förutsättning att avkastningen varit 
tillräckligt hög delas ett stipendium om året ut. Stipendiets inriktning beror på ur vilken av 
fonderna stipendiemedlen tas. Svensk Form delar i huvudsak ut stipendier till yngre 
personer med konstindustriell utbildning. 2013 tilldelade Svensk Form ett stipendium om 
20 000 kronor ur Johan Anderssons fond till Sofia Winberg för studier inom smyckesdesign 
vid Royal College of Art i London. Svensk Forms Stipendienämnd består av Ewa Kumlin, VD, 
Synnöve Mork, formgivare, Magnus Silfverhielm, arkitekt SIR och SAR, Kerstin Wickman, 
professor samt Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare. 
 
Swedish Design Awards: Design S och Ung Svensk Form. 
Under namnet Swedsh Design Awards, samlas utmärkelserna Design S och Ung Svensk 
Form som drivs av Svensk Form. Utmärkelserna ger en god en överblick av aktuell svensk 
design i Sverige och internationellt Styrelsen prioriterar utmärkelserna som en central del 
av Svensk Forms verksamhet och omfattande resurser har lagts på utveckling av 

utmärkelserna under 2012. Det har dock visat sig svårare än vanligt att turnera med Design 
S i Sverige, varför de förväntade turnéintäkterna uteblivit. En arbetsgrupp har tillsatts för att 
utveckla Design S inför genomförandet av nästa omgång 2014. 
Design S premierar etablerad design som skapar nytta och lyfter fram produkter eller 
tjänster där design har löst problem och utmaningar. Ambitionen är att visa en bred bild av 
svensk designkompetens idag och främja design som värdeskapande verktyg. Senaste 
omgången innefattar 10 premierade ur sammanlagt 35 nominerade bidrag.  Design S 
visades under 2013 i Malmö och Tibro. 
 
Ung Svensk Form  
Ung Svensk Forms syfte är lyfta fram och premiera unga formgivare och visa det senaste 
och mest nyskapande inom svensk formgivning. Även här deltar en namnkunnig jury i 
urvalet, och de premierade deltar sedan i en turnerande utställning i Sverige och 
internationellt. Även här inkom rekordmånga 380 bidrag, varav 27 nominerades och fick 
sina diplom under utmärkelseceremonin på DesignDagen den 21 november 2012. 
Utställningen invigdes i Greenhouse under Stockholm Furniture & Light Fair den 5 februari 
2013. Ung Svensk Form vänder sig till unga formgivare och är en viktig plattform för ny och 
utforskande svensk design. Under 2013 har Ung Svensk Form turnerat till New York och 
London, samt vissa delar i Skopje och Tallinn, samt i Sverige i på Form/Design Center i 
Malmö, Tibro och Tranås. Ett mål är att kunna genomföra Ung Svensk Form varje år, för att 
kunna nå varje årskull på designhögskolorna och etablera utmärkelsen ytterligare. Nytt för 
denna omgång är att Svensk Form inlett ett samarbete med Stiftelsen Garverinäringens 
Främjande, samt med det svenska möbelproducerande företaget Mitab, som ett sätt att 
överföra kunskap om svenskt hantverk och hantverksnära och lokalproducerad industri. 
Liknande samarbeten planeras inom textil och samtal har även inletts med IKEA och H & M 
när det Gäller Ung Svensk Form. Inom ramen för Ung Svensk Form drivs även projektet 
Deadline med syfte att bredda rekryteringen till Designhögskolorna.  
 
Form + 1 Award 
Form + 1 Award är ett hederspris till den bästa nyheten på Stockholm Furniture Fair och 
utses av förra årets vinnare. Tidigare vinnaren, den återlanserade fåtöljen S70-4 av Börge 
Lindau och Bo Lindekrantz för Lammhults, delade 2013 ut nästa års pris till Form us With 
Loves lampa Levels för One Nordic Furniture Company. Priset instiftades av Forum 2002, 
och drivs sedan 2011 av Form. 
 
 

http://www.swedishdesign.org/
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Övriga utmärkelser 
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.  
 
Utöver de egna utmärkelserna deltog Svensk Form genom juryarbete eller annat samarbete 
i Stora Designpriset, Önska designstipendium, Electrolux Product Award och DesignNU.  
 
PROJEKT 
 
I förskjutningen från huvudsakligen medlems- och statligt finansierad verksamhet, till en 
mera oberoende verksamhet med flera spridda intäktskällor från stiftelser och privata 
näringslivet, har även antalet enskilda projekt och antalet tillfälligt projektanställda ökat på 
Svensk Form. Samtliga projekt som inleds har klar koppling och blir en förstärkning av de 
målsättningar, den strategi och de uppdrag som Svensk Form bygger på. 
 
Deadline 
Svensk Form har genom åren verkat för att inkludera fler i de slutna och ofta elitistiska 
designmiljöerna. I detta syfte initierade därför Svensk Form, med utmärkelsen Ung Svensk 
Form som kommunikativ utgångspunkt, ett projekt för att locka till breddad rekrytering till 
designhögskolorna runtom i landet i samverkan med en jury. Pilotprojektet har fått namnet 
DEADLINE och har använts främst i i gymnasieskolor och med uppsökande verksamhet i 
symbios med turnén av Ung Svensk Form. Okonventionella kommunikationsvägar och 
verktyg används har använts och unga projektledare med liknande erfarenheter har anlitats, 
för att nå elever och föräldrar och områden dit informationen om designyrkets möjligheter 
inte alltid går fram samt öka målgruppens självförtroende, och ge fler känslan av tillhörighet 
med rätt att ta del av och söka till designskolor, utbilda sig och satsa på en karriär inom 
designyrket. Här finns ett stort tomrum att fylla och en dold kreativitet som bör släppas 
fram.  Ung Svensk Form fungerar som en utmärkt plattform för diskussioner där tidigare och 
nya deltagare medverkar som förebilder och coacher. För ändamålet har Svensk Form 
beviljats 2 372 000 kronor från Svenska Postkodlotteriet.  Det gemensamma målet är att 
stimulera vital mångfald i uttryck och form, något som kan gagna samhällsutvecklingen i 
stort.   

KOMMUNIKATION, PR OCH SERVICE 
 
Under 2013 har ett genomgripande arbete genomförts med ny kommunikationsstrategi och 
nya kommunikativa verktyg. Svensk Form Kommunikationsavdelning har utökats med en 
tjänst, för att svara mot styrelsens prioritering på ökad synlighet, medlemsvård och 
rikstäckande förankring. Form är naturligtvis vår främsta kanal i kontakten med medlemmar 
och omvärld, där stora förändringar gjordes i och med tillsättningen av en ny redaktion som 
verkat i ett drygt år. Därtill alla digitala verktyg, webbplatserna svenskform.se och 
formmagazine.com, ungsvenskform.se, design-s-se, designarkiv.se och 
swedishdesign.org.se som är våra viktigaste, tillsammans med Svensk Forms nyhetsbrev, 
FormRadion, FormDigest och vår närvaro i sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram 
är viktiga arenor, liksom VD-bloggen Fru Form som står för vardaglig kommunikation med 
medlemmarna.   
 
Mässor och andra arrangemang 
Svensk Form medverkade på Stockholm Furniture & Light Fair och internationella mässor i 
Milano, London, New York, Oslo, Reykjavik och Köpenhamn under 2013. 
 
Svensk Form Service 
Svensk Form Service är en egen verksamhetsgren, finansierad genom tjänster och 
erbjudanden. De externfinansierade utlandssatsningarna drivs även genom Svensk Form 
Service. Utifrån en given prislista kan på efterfrågan förmedlingsarbete, seminarier, 
föredrag, studiebesök, jurydeltagande m.m. genomföras. Svensk Form Service följer 
föreningens övergripande syfte och mål såsom att stimulera designutvecklingen, främja 
svensk design och höja värdet av formgivares kompetens.  
 
Svensk Forms Företagspool 
Företagspoolen är en aktiv form av sponsring till verksamheten. Syftet med verksamheten är 
också att synliggöra företagens roll som kulturbärare och påtryckningsgrupp för 
designfrågor gentemot olika beslutsfattare. Företagen bidrar också med synpunkter och 
förslag kring frågor som Svensk Form bör utveckla. Medlemmarna i poolen erbjuds bl.a. 
nätverksaktiviteter, förmedling av formgivare samt inbjudningar till vernissager och 
visningar av utställningar. Under 2013 hade poolen ett 70-tal medlemmar och en ny 
kontaktperson med specifikt uppdrag att arbeta med företagspoolen rekryterades. 
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Styrelsearbete och övrig medverkan 
 
Svensk Form har haft representanter i styrelse för följande organisationer: 
  
Formmuseets vänner 
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum 
Gustav och Ida Unmans Stipendiefond 
SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign 
ICSID 
Svensk Form är medlem i ICSID, International Council of Societies of Industrial Design, 
Svensk Form har representerats på olika medlemsmöten. 
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Bilaga 1. PROGRAM STOCKHOLM 
 
29 januari, Svensk Form, Work shop - Global Leadership Award in Sustainability, samverkan 
med ASFB, Mercedes-Benz Fashion Week 
 
30 januari, Bukowskis, Fashion Talks, Carl-Johan De Geer, samverkan med ASFB  
 
31 januari, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek, Skeppsholmen. 
 
4 februari, Instituto Cervantes, moderator seminarium om svensk-spansk design 
 
5 februari, Möbelmässan, invigning av Ung Svensk Design i Greenhouse, Älvsjö 
 
5 februari, Berns, Seminarium The Material Gap, I panelen: Ross Lovegrove, Designer at 
Ross Lovegrove. Alisa Andrasek Designer at Bio Thing and Bloom Games, Director at GAD 
UCL Bartlett London. Lars Montelius from Lund University, a key player in Sweden in the 
field of nanotechnology. Moderator: Thomas Herrström, Codesign. 
 
5 februari, PechaKucha Night vol. # 37 på Berns under Stockholm Design Week.  
Talare: Mark van Iterson, Alisa Andrasek, Ross Lovegrove, Sebastian Jansson, Beacon, 
Stina Nilimaa Wickström, Mette Rode Sundström, David Wiberg,  
Sean Sutcliffe, Emili Padrós och Ana Mir 
6 februari, Svensk Form, Regionalföreningskonferens  
 
28 februari, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek, Skeppsholmen 
 
28 februari, Svensk Form, internationaliseringsseminarium rapport-presentation, 
Modeinkubator, Textilhögskola, ASFB och Svensk Form 
 
14 mars, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek, Skeppsholmen. 
 
21 mars, Svensk Form, Etärnkonsult designföredrag samarbete med Svensk Form 
 
4 april, Nosh & Chow, smygläsning av Form  
 
23 april, PechaKucha Night vol. #38 på Berns. 

Talare: Ted Hesselbom, Jenny Lantz , Martin Willers, Simona, Thomas, August Michael och 
Erik Olovsson  
 
25 april, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek, Skeppsholmen. 
 
16-17 maj, Moderna Museet, Hall of Femmes 
 
22 maj, Svensk Form, Boris’ Talks, Vad händer efter examen? 
 
3 juni, Tweed, smygläsning av Form  
 
13 juni, PechaKucha Night vol. #40 på Berns 
Talare: Filipe Balestra, Nina Tolstrup, Maria Forssén, Erik Andersson, Brewing Költur, Hanna 
Gustavsson, Frida Erson, Ann-Sofie Stjernlöf och Karin Sandin. 
 
13 juni, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek, Skeppsholmen. 
 
19 juni, Svensk Form, Boris’ Talks, F-skattesedel 
 
19 augusti, Svensk Form, Smygläsning av Form  
 
22 augusti, PechaKucha # 41 på Berns 
Talare: Sepidar Hosseini, Tobias Olsson, Kalle Josephsson Ola Möller, Andreas, Ola 
Bergengren, Petter Polson och Barbro Lomakka. 

27 augusti, ArkDes, Hantverk i samtida mode, föreläsning och panel, Salka Hallström 
Bornold ledde 
 
28 augusti, Svensk Form, Designonsdag samtal mellan Ingegerd Råman och Åsa Jungnelius 
 
12 september, PechaKucha Night vol. #f42 på Berns  
Talare: Lennart Westerlund, Herräng Dance Camp, Nils-Erik, Nicoline Kinch, Wilson Kalanzi, 
Märta Mattsson, Jonas Lidman, Lukas Dahlén, Magnus Bergman 
 
19 september, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek, Skeppsholmen. 
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6 oktober, Svensk Form, Formslaget klockan 18.45, Svensk Form utser Sofia Björkman, 
Platina till 2013 års Formbärare i Stockholmsområdet med tårtkalas i biblioteket 
 
12 -13 oktober Svensk Form, Regionalföreningskonferens 
 
14 oktober, Walter Knoll Stockholm, smygläsning av Form  
 
17 oktober, PechaKucha Night vol. #43 på Berns. 
Talare: Alexandra Pascalidou, Jakob Lind, Gustav Svärdhagen och Kristina Sundin, Ragnar 
Grippe, Edvin Eklund, Joakim Kempff, Madeleine Norling. Peter Hallén och Jens Peterson-
Berger 

15 november, Moderna Museet, föreläsning med brittiska designskribenten Alice Rawsthorn 
 
15 november, Svensk Form, boksignering med brittiska designskribenten Alice Rawsthorn 
 
28 november, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek, Skeppsholmen. 
 
5 december, PechaKucha Night vol. #44 på Berns  
Talare: Christer Christensson, Madeleine Norling, Anders Landström, Lennart Klaesson, Per-
Anders Johansson, Maja Hedlund, Guringo Creative Studio, Mats Karlsson och Markus 
Bohm och Erik Olkeiwicz  
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Bilaga 2. PROGRAM REGIONALFÖRENINGAR 
 
SVENSK FORM SKÅNE 
 
Föreningens styrelsemedlemmar år 2013: 
 
Gunnar Ottosson, ordförande 
Inger Lindstedt, vice ordförande 
Birgitta Ramdell Stamming, kassör, vd 
Chris Marshall, ledamot 
Louise Hederström, ledamot 
Mattias Malmstedt, ledamot 
Patrik Lundberg, ledamot 
Yasemin Arhan Modéer, ledamot   
Mussi Brodin, personalrepresentant 
 
Årsmöte: 
Föreningen Svensk Forms regionalförening för Skåne höll årsmöte tisdagen den 11 
april 2013 på Form/Design Center i Malmö.  
 
Särskilda uppdrag: 
Birgitta Ramdell Stamming: ledamot i Karin & Bruno Mathssons stiftelse 
och ledamot i programrådet för grafisk design, K3, Malmö högskola 
 
Verksamhet: 
Svensk Forms Regionalförening för Skåne driver sedan 1964 en mötesplats för form, 
arkitektur och design. Form/Design Center är också ett attraktivt besöksmål som 2013 
lockade den cirka 130 tusen besökare. Genom åren har här visats totalt 1 155 utställningar 
med en mycket stor bredd. Centret har sedan starten haft, och har fortfarande en stor 
betydelse för designfrågor och opinionsbildning i Sverige.  
 
Under 2013 visades 33 utställningar. Programverksamheten växer och under året 
arrangerades drygt 100 debatter, föreläsningar, workshops och andra möten. Lika många 
studiebesök av skolklasser/studenter, journalister och andra grupper togs emot.    
 
2013 års utställningar: 

DIALOGUE THROUGH DESIGN 10.12–26.1 2014 
Ett samarbetsprojekt mellan danska designstudenter vid Kunstakademiets Designskole och 
marockanska kvinnliga konsthantverkare.  
 
RETOY 10.12–26.1 2014 
En verksamhet där barn får leka och lära om barns rättigheter och miljö. Trasiga leksaker 
och återvunnet material blir nya skapelser. 
 
MULTIPEL. NU 7.12–20.1 2014  
Konsumentorienterad konst och oanvändbar design. I samarbete med Mediaverkstaden, 
Malmö 
 
MÅNADENS FORMGIVARE: Kristofer Langerbeck 9.11–1 .12 
4×100 – 100 armaturer 100 dagar 100 minuter 100 kronor 
I samarbete med DISK (Designers i Skåne) 
 
SHOP SHOW 19.10 – 12.1 2014 
Samspelet mellan konsumtion och produktion och att någon alltid betalar priset. 
 
RECYCLING 2013 6 – 17.11 
Modefabriken på Malmö Folkhögskola skapar kläder av återvunnet material. 
 
I SERIERNAS VÄRLD 2013 25.10 – 3.11 
Festival och utställning som lyfter fram tecknade serier för barn och ungdom. Arrangeras av 
Seriefrämjandet och ingår i Barnens Bästa Biennal. 
 
MÅNADENS FORMGIVARE: Amanda Boierth och Matilda Ekström Mönster för interiör och 
mode 1–24.10 
 
(LAND)SKAPA 20.9–20.10 
Samhället förändras – landskapsarkitektur utforskar möjligheter för framtiden: Projekt och 
studier från SLU Alnarp. 
 
KOLLA! 2013 20.9–6.10 
Illustration, grafisk form, web och rörlig bild 
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MALMSTENS GOES MALMÖ 12–29.9 
Årets designskola 2013 
 
MÅNADENS FORMGIVARE: Deli Ali 3–29 .9 
Deli Ali är produktdesigner med fokus på hållbar utveckling. Som månadens formgivare 
visar hon Kronan, ett projekt som uppmanar till en känslomässig relation mellan produkt 
och användare. 
 
WHAT´S UP NORTH? – Contemporary illustration 3.5–8.9 
Inom ramen för Malmö Nordic 2013 
 
M & Ö – John Melin och Anders Österlin 3.5–8.9 
Form/Design Center + Moderna Museet Malmö 
Inom ramen för Malmö Nordic 2013 
  
SYDFORM – 10 STIPENDIATER 15.5–1.9 
Jubileumsutställning 
Den jurybedömda möbeldesigntävlingen för formgivare verksamma i Skåne, Blekinge och 
Själland firar 10 år. 
 
FROM LINEAR TO CYCLIC 15.6–1.9 
Ett projekt av studenter vid Industridesignskolan, Lunds Tekniska Högskola som ifrågasätter 
dagens linjära levnadsförhållanden och utforskar möjligheten att hitta bra koncept som kan 
hjälpa till i övergången till ett mer cykliskt existerande på denna planet. 
 
PAPPERSTEMA I BUTIKEN 15.6–1.9 
En förtrollande värld av papper! I en drömsk berså gjord av papper, vill vi inspirera er, 
kanske till eget skapande och egna projekt. 
 
KÄRLEKAR 3.5–24.8 
Ett textilt kärlekslandskap av konstnärer från hela Norden 
Installation av KKV-Textiltryck i Malmö 
Inom ramen för Malmö Nordic 2013 
 
5X5 24.5–9.6 
Fem projekt från regionens 5 design- och arkitektskolor. 

MÅNADENS FORMGIVARE: Kristina Stark 3.5–2.6 
Formgivning för hemmet, köket och bordet 
 
MALMÖ BY PROXY 20.4–19.5 
9 formgivare och 4 producenter med Malmö som gemensam bas ställer ut tillsammans på 
Milanomässan och på Form/Design Center. 
 
DESIGN lokalt/på riktigt 5–28.4 
Medlemmar i föreningen DISK, Designer i Skåne ställer ut. 
  
MÅNADENS FORMGIVARE: Olle Toftenow 2–28.4 
 
SAM STIGSSON 23.3–28.4 
Konsthantverk med naturen som inspiration. 
 
KALK 2.3–14.4 
Finn Larsen: Bilder från ett hål i jordens yta 
 
UNG SVENSK FORM 16.2–14.4 
 
UTAN TITEL – Elskåp på Malmöitiska 2–31.3 
Fotograf Jesper Blomqvist 
 
MÅNADENS FORMGIVARE: Upper First 1 – 31.3 
 
STEN SAX VON ZWEIGBERGK 16.2–17.3 
Svävande mobiler med klippta karaktärer 
  
MÅNADENS FORMGIVARE: Pontus Bahrtine 1–24.1 
Varsamt staplade möbler, inramade av en stram grafisk profil. 
UR SKOG – Ett designprojekt i Dalsland 19.1–17 .2 
Vinnarna i designtävlingen ”Made out of the Woods” presenteras tillsammans med en fri 
inspirationsutställning kring temat SKOG. 
 
DAGBOK – KIWA SAITO 1–10.2 
En 28 meter lång broderad dagbok. 
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WALLPAPERS BY SCANDINAVIAN DESIGNERS 12.1–10.2 
Butiken tapetseras med smakprov ur Borås Tapeters kollektion Wallpapers by Scandinavian 
designers, en unik kollektion med klassiska mönster från 1950-talets främsta formgivare 
 
Antalet medlemmar var vid årets slut cirka 424. 
 
SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN 
 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 
Anna Sjöberg, ordförande 
Ville Lintamo, kassör 
Karin Nordbrandt, sekreterare 
Fredrik Petrusson, ledamot 
Charlotte Nordenfors, ledamot 
Maria Grönlund, suppleant 
 
Föreningens årsmöte ägde rum 5 juni. 
 
Anna Sjöberg deltog i Svensk Forms årsmöte i Malmö den 25.5 2013. 
 
Verksamhet: 
 
7.3 PechaKucha på Arkitektutbildningen, enbart med studenter i utbildningssyfte- hur man 
kan uttrycka sig kort och essentiellt även om man brinner för sitt ämne. 
19.4 PechaKucha Night med levande musik och popgruppen Lärkträdet 
 
19.10 PeckaKucha Night 
 
3.8–11.8 Under Stora Nolia-mässan gjorde vi en större satsning och medverkade i 
Kulturstråket Umeå2014. Vi byggde väggar, tapetserade och ställde i ordning en liten 
utställning med sponsrade möbler, Form och material om PechaKucha. Vi bemannade 
montern varje dag med ideella krafter och timanställning vissa dagar. Målet var att 
synliggöra föreningen och få flera medlemmar 

Vi sökte och fick Kulturskjutsen2014 för ett samarbete mellan PechaKucha Umeå och Riga 
2014. Vi har haft 2 Skype möten angående den konferens och erfarenhetsutbyte som vi 
planerar i Umeå nästa år. Möjligen i samband med vårt årsmöte. 

 
Antalet medlemmar var vid årets slut cirka 80. 
 
 
SVENSK FORM DALARNA GÄVLEBORG 
 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 
Zanna Rudh, ordförande 
Mikael Granberg, vice ordförande 
Petter Kolseth, sekreterare 
Per Eriksson Pax, kassör 
Ann Olander, ledamot 
Annika Petersson, ledamot 
Heléne Eriksson, ledamot 
 
Valberedningen består av Elisabet Cassel och Victoria Dahl 
 
Årsmötet hölls den 26.3 på Restaurang Kopparhatten i Falun. 
 
Extra årsmöte hölls 18.12 på Restaurang Kopparhatten i Falun. Under det extra årsmötet 
presenterades föreningens balans- och resultaträkningar samt revisionsberättelse för 
räkenskapsåret 2012. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
FORMBAR 
Föreningens inarbetade koncept FORMBAR har arrangerats vid fyra tillfällen under 2013 på 
Restaurang Kopparhatten i Falun. FORMBAR är en spännande och kostnadsfri mötesplats dit 
alla är välkomna. Här berättar intressanta personer med anknytning till Dalarna och 
Gävleborg om sitt skapande inom form, design, arkitektur, mm. 
 
13.3 Maria Qvarfordt-Öberg som är upplevelseansvarig på Mackmyra Whisky utanför Gävle 
berättade om design och arkitektur hos Mackmyra whiskyby, samt om det 
varumärkesarbete som Mackmyra Whisky jobbat med sedan starten. 
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25.4 Daniel Eriksson från Krukmakeri Krusidull i Borlänge berättade om sin passion för sitt 
arbete och vad som inspirerar honom. Daniel presenterade även ett flertal av sin keramik. 
 
11.9 Produktdesignern Pia Amsell berättade om sina projekt som varierar från 
hantverksmässigt framtagna produkter i mindre skala till större projekt för massproduktion. 
Pia arbetar gärna med både glas, porslin, mattor, textilmönster och belysning. Bland 
kunderna finner vi till exempel Pukebergs glasbruk, Adesso, Alcro och IKEA. 
 
13.11 Sylvia Falkeström från Oppigårds berättade för oss hur det kommer sig att ett bryggeri 
har uppstått i lilla Ingvallsbenning utanför Hedemora, och hur de tänker när det gäller 
design och marknadsföring av sina produkter. Vi fick också tillfälle att provsmaka några öl 
ur Oppigårds aktuella sortiment. 
 
FALU FORM FESTIVAL 
25.5 arrangerades Falu Form Festival i samarbete med bland andra Falu skate och 
snowboardklubb i Faluns nybyggda skatepark Hyttgårdsparken. Initiativet kom från Svensk 
Form Dalarna Gävleborg som ville uppmärksamma parkens arkitektoniska kvaliteter för en 
bredare allmänhet i Dalarna. Parken hade efter sitt färdigställande hösten 2012 blivit 
uppmärksammad av både svensk och internationell arkitekturpress. 
Under heldagseventet genomfördes bland annat en modevisning i samarbete med 
Hagströmska Gymnasiets estetelever som läser inriktningen mode/styling. Ett uppskattat 
inslag i visningen var när två graffittikonstnärer dekorerade plaggen på catwalken. På så 
sätt skapades plaggen delvis live framför åskådarna. Övriga aktiviteter var skatetävlingar, 
dansuppvisning, parkouruppvisning, prova-på-graffiti, föreläsningar, etc. Arrangemanget 
blev mycket uppskattat av de ca 1800 som besökte parken under dagen. Under kvällen 
arrangerades en ”efterfest” på ett av Faluns uteställen i samarbete med jubilerande 
nöjestidningen Nolltvå.  
 
FORMSLAGET 
6.10 Svensk Forms regionalföreningar arrangerade Formslaget på elva platser i landet.  
Svensk Form Dalarna Gävleborg bjöd in arkitekten Johan Berglund och modeskaparen Elin 
Engström (Elin Eng, Stockholm) som höll varsin föreläsning på Magasinet i Falun. 
Johan Berglund driver arkitektbyrån 42 architects i London och har jobbat med flera projekt 
i London i samarbete med modeskapare och modevarumärken som Topman, Topshop och 
Jonathan Saunders där han skapat miljöer till både butiker och modevisningar som syftar till 
att förstärka plaggens utryck och exponera dem på ett fördelaktigt sätt. 

Elin Engström skapar sina kreationer under varumärket Elin Eng. Hon har studerat vid 
Textilhögskolan i Borås och fått flera utmärkelser, bland annat från Svenska Moderådet, för 
sina unika kreationer. Under föreläsningen berättade hon bland annat om hennes kluvna 
förhållande till modeindustrin och hur västvärldens producenter tenderar att utnyttja tredje 
världens arbetare och hela tiden driva på klädkonsumtionen i en osund riktning. Elin 
presenterade både avslutade och pågående projekt. Hennes filmprojekt i samarbete med 
Cirkus Cirkör som presenterade hennes kollektion Slarv med arv var särskilt uppskattat.  
Under kvällen delade föreningen ut utmärkelsen ”Årets Formbärare” till Dalarna Modern, för 
sitt arbete med designutställningen med samma namn. 
 
ÖVRIGA ENGAGEMANG 
Styrelsens ledamot Ann Olander har under året suttit i styrelsen för Svensk Forms 
moderförening. Ann är en av två regionalföreningsrepresentanter i styrelsen. 
 
13–14.11 besökte Svensk Forms styrelseordförande Stina Nilimaa Wickström Falun för att 
träffa regionalföreningens styrelse. Förutom ett studiebesök hos företaget Falu Rödfärg 
genomfördes möten med representanter från Landstinget Dalarna (kultur och bildning), 
Region Dalarna och Falu kommun. Samtal fördes kring hur Svensk Form Dalarna Gävleborg 
kan samverka med de regionala och lokala myndigheterna i frågor som rör form, design, 
arkitektur och mode. Mötena var mycket positiva och etablerade kontakter som bör vara 
värdefulla i framtiden.   
Som en direkt följd av mötet med Faluns kommunalråd och näringslivschef representerade 
Ann Olander och Mikael Granberg föreningen under en workshop som arrangerades av Falu 
kommuns stadsbyggnadskontor. Workshopen hade rubriken ”Mötesplats och kluster inom 
kulturella och kreativa näringar”, och syftet var att jobba fram ett antal idéer och lyfta fram 
åsikter om hur kluster inom de kulturella och kreativa näringarna skulle kunna utvecklas i 
regionen. 
 
Antalet medlemmar vid årets slut var 120. 
 
SVENSK FORM GOTLAND 
 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 
Ahnie Gottberg, ordförande 
Frode Falkenhaug, sekreterare 
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Johan Gråberg, kassör 
Jenny Lundahl; ledamot 
Angelica Blomhage, ledamot 
Rune Kahlbom, ledamot 
Max Tiilikainen, ledamot 
Jonny Johansson, ledamot 
Per Gate, ledamot 
 
Svensk Form Gotland genomförde under våren design och konstruktionstävlingen ”Varde 
Ljus” som vände sig till konsthantverkare och designers på Gotland i syfte att utveckla 
armaturer baserade på LED teknik. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Gotlands 
läns hemslöjdsförening och Länsstyrelsen på Gotland som bidrog med finansiering med 
kampanjpengar för energieffektivisering.  
Upptakten ägde rum redan under hösten 2012 med föreläsningar av Annell Ljus och Form 
från Stockholm vilket lockade ett trettiotal utövare. 16 deltagare anmälde sig till tävlingen 
där första priset var 10 000 kr. Resultatet visades i utställningsform på Langska huset, 
Hemslöjdens hus i Visby, under februari månad. Svensk Form Gotland utsåg en jury som 
bedömde de 27 tävlingsbidragen. 
Under utställningstiden genomfördes också en paneldebatt om elförbrukning och hållbarhet 
på Gotland. 
Årsmötet ägde rum på Hotell Visby Börs i Visby den 25 april. I samband med mötet visade 
och berättade hotellets ägare, Minna Fröjdholm, om huset som byggts om från biograf till 
hotell och dess inredning som hon planerat i frejdig men sammanhållen Moulin Rouge stil.  
Under Almedalsveckan 30 juni-7 juli genomfördes i samarbete med riksföreningen Svensk 
Form ett seminarium med rubriken Design, arkitektur och entreprenörskap på Gotland. 
Ahnie Gottberg, ordförande i Svensk Form Gotland, var moderator och presenterade 
entreprenörer som Max Tiilikainen, spelutvecklare, Kristina Torsson, textilformgivare, 
Kristian Eriksson möbeldesigner, Barbro Lomakka, textildesigner och Daniel Heilborn, 
Skälsö arkitekter.  Från riksnivå talade Daniel Byström, ordförande Sveriges Designer och 
Svensk Forms styrelseordförande Stina Nilimaa Wickström. 
Evenemanget blev en succé och gav mersmak inför kommande år.  
 
Årets Formbärare 
Föreningen utsåg Arkitekt Daniel Heilborn till årets formbärare.  
Motivering: ”Daniel Heilborns arbeten utmärker sig genom sitt varsamma förhållningssätt  
till natur och kultur. En själfull helhet som skapar mervärden”. 

Styrelsen valde att vänta med prisutdelningen till Gotlands Företagardag för att utdelningen 
skulle få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Utöver det officiella utnämnandet vid 
middagen på Företagardagen fick Svensk Form Gotland stor uppmärksamhet då Daniel 
Heilborns arbetsgivare, på grund av avund, ifrågasatte priset. Priset fick även kritik av dem 
som såg Daniel Heilborn som en symbol för motståndet mot kalkbrytning på Gotland. 
Föreningen kallade till presskonferens för att förklara att priset endast avsåg Daniels 
förhållningssätt till sin gärning som arkitekt. 
 
Antalet medlemmar var vid årets slut cirka 46. 
 
  
SVENSK FORM JÄMTLAND 
 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 
Katarina Widegren, ordförande 
Gustav Grut, sekreterare 
Göran Posthuma, kassör 
Lena Andersson, medlemsansvarig 
Viktoria Månström, dokumentation och sociala medier 
Josefin Sundström, klubbmästare 
Emma Berglund, modeevenemang 
Carina Ericsson, suppleant 
Årsmöte hölls på Månsåsen Bed & Breakfast 22.4. Efter mötet berättade snickare Leif 
Eriksson om sin verksamhet och visade runt i sin verkstad och på gården. 
 
Jämtlands ordförande Katarina Widegren närvarade på Svensk Forms årsmöte 25 maj i 
Malmö. 
 
Aktiviteter: 
 
23.5 PechaKucha Night i Åre anordnades i samarbete med Projektet Drivkraft samt Åre 
Destination. 
 
23.7 PechaKucha med modetema under festivalen Storsjöyran i Östersund. 
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29.11 PechaKucha i samarbete med Projektet Drivkraft och Yran på Jazzköket i Östersund. 
Våra medlemmar är spridda över de flesta av länets kommuner och vid våra PechaKucha 
Nights bjuder vi in talare från hela länet att tala och visa upp sig och sina verksamheter. 
Publiken åker ofta långt för att delta, och Östersund är en lämplig plats då staden ligger i 
mitten av länet. Men vår ambition är att anordna aktiviteter och skapa mötesplatser för 
form- och designintresserade på fler orter i länet. Under 2013 har vi ordnat en Pecha Kucha 
Night i Åre, något vi vill fortsätta med. Årsmötet hölls i Månsåsen. 
 
Antalet medlemmar var vid årets slut cirka 53. 
 
SVENSK FORM NORRBOTTEN 
 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 
Åsa Wikberg Nilsson,  ordförande     
Eva Enberg Isaksson, kassör    
Marie-Louise Johansson, sekreterare  
Viktoria Pettersson, ledamot     
Lena Allheim, ledamot  l   
Stina Andersson, ledamot    
Henny Kvamsdal, suppleant   
Kicki Nilsson, suppleant  
Maria Ahlqvist Juhlin,  suppleant  
VALBEREDNING 
Tove-Heidi Mortenssen 
 
REVISOR 
Johanna Sandberg Rova 
 
ÅRSMÖTE 
Årsmöte hölls den 13 mars på Centek i Luleå. 
 
VERKSAMHET 
Swedish Design in Lapland är titeln på en kommande bok som Svensk Form Norrbotten 
varit medarbetare på tillsammans med Centek Luleå. Helena Jönsson från Centek har 
fungerat som författare och redaktör för boken. Ett provexemplar utvecklades under våren 

2013 för att söka sponsorer för att vidareutveckla boken i sin helhet.  Provexemplaret 
innehåller presentationer av några utvalda designers med anknytning till norra Sverige: 
Anna Haupt som utvecklat den innovativa cykelhjälmen Hövding, Staffan Preutz som 
designar och driver Polaris eyewear, och som uppmärksammats över hela världen för sin 
design, samt Johan Kauppi, designer med Tornedalen och New York som hemorter och som 
har allt från broar till toaletter på sin meritlista.  
 
Under året var planen ursprungligen att fortsätta driva PechaKucha Nights ett antal tillfällen 
varje år. En svårighet var lokal, den tidigare lokalen som använts var inte längre 
intresserade av Svensk Form Norrbottens arrangemang. En ny lokal lokaliserades och den 
13.2 samt den 16.5 anordnades PechaKucha. Lokalen fungerade inte som tänkts och det är 
en av anledningarna till att inga fler PK anordnades under hösten. Här förväntas SFN dock 
återkomma under 2014, möjligen i nya Vetenskapens hus mitt i Luleå stad.  
 
Den 1-2 juni planerades en Trädgårdsworkshop med arkitekterna Matilda Eriksson och 
Josefina Nordmark från Nordmark & Nordmark. Tyvärr fick aktiviteten ställas in, trots god 
planering och förberedelse, på grund av för lågt intresse. 
 
16.9 inledde Sunderby Konstskola sitt 50 årsjubileum och i samband med det anordnades 
ett flertal aktiviteter. Den 16 september inleddes jubileet då bland andra landshövding och 
kommunalråd talade. Föreläste gjorde även Jennie McMillien om sin textilkonst som tagit 
henne över hela världen. Svensk Form Norrbotten fanns självklart på plats.  
 
25.9 ordnades en workshop för designstudenter vid Luleå tekniska universitet av Svensk 
Form med föreläsare/workshopledare från SKAPA designstudio. Jens Kallin, David Eriksson 
och Annica Dooms diskuterade och visade hur en designprocess kan angripas från olika 
perspektiv och gav kreativ inspiration till deltagarna.  
6.10 var det dags för Formslaget. Johan Kauppi utsågs till formbärare för Svensk Form 
Norrbotten 2013. Texten i kommande stycke är hämtad från boken Swedish Design in 
Lapland (författare och redaktör Helena Jönsson 2013).  
 
”Att få känna sig hemma på två så olika platser är en fantastisk känsla. Genom att 
vara i New York har jag fått en djupare förståelse för hur unik, vacker och full av 
möjligheter vår del av Sverige faktiskt är. Det säger Johan Kauppi som arbetar som 
frilansande designer med både Övertorneå och New York som bas. Han beskriver de två 
platserna som varandras motpoler. I New York möts människor, språk, influenser och 
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uttryck från hela världen och blandas i en hög koncentrerad och intensiv smältdegel. I 
Norrbotten å andra sidan har vi obegränsad yta och luft, vatten och skog men är ganska 
dåliga på att förpacka våra fantastiska upplevelser och sälja det vi kan och har på en 
internationell arena, menar han. 
 
– Det finns några fina exempel på internationella produkter i Norrbotten, men generellt 
saknas det förebilder att det faktiskt är möjligt att nå ut i världen, säger Johan Kauppi.  
 
Ursprungligen kommer han från Juoksengi och rötterna är något som starkt präglar hans 
formgivning. Bland produkterna finns den stilrena och enkla gravstenen Luohkka, som har 
fått ett samiskt namn eftersom malmen som den är gjord av kommer från ett samiskt 
område. Ett annat exempel är den avskalade klädhängaren Niitto, som är tornedalsfinska 
och knyter an till nyslaget hö och slåtter. Det är också torkställningarna för höet som är 
inspiration till hängaren. 
 
– I första hand inspireras jag av den roliga och utmanande processen att skapa någonting 
nytt eller bättre. Men jag tar också med mig intryck och upplevelser av norrbottnisk kultur 
och form från det tornedalska och det samiska, och inte minst den fantastiska naturen runt 
oss med landskap, årstider och unika ljusförhållanden. 
Johan Kauppi är utbildad på Nordiska Konstskolan i Finland och därefter läste 
han både kandidat och magisterexamen i design på Designprogrammet vid HDK, Högskolan 
för design och konsthantverk i Göteborg. Efter examen har han arbetat både på reklambyrå 
och arkitektkontor och fortfarande är jobben varierande. Nyligen ställde han ut sin nya 
äggformade bad – och bastuserie Ovo i Milano och tillsammans med White arkitekter 
jobbar han med design av en träbro i Linköping. 
 
– Jag är väldigt mån om att inte skapa onödiga produkter och tar starkt avstånd från slöseri 
och överkonsumtion. Jag vill verka för kvalitet och längre, hållbarare och förenklade 
produkt- eller tjänstecyklar utan spill. Min design ska vara affärsmässigt bra 
för både producenter och tillverkare, säger han och understryker att vi skulle behöva 
en större tillverkningsindustri i Norrbotten, även fler företag som utvecklar sitt 
designmedvetande. 
 
– Design är en investering som både kostar och kräver engagemang, men är samtidigt det 
som verkligen kan skapa konkurrenskraft och utveckling. Att konkurrera på pris från Norra 
Sverige är idag en omöjlighet, oavsett om det handlar om turism eller produkter. Men det 

finns massvis med möjligheter till förädling i länet och design är idag en nyckelförutsättning 
för att lyckas, säger han.” 
 
9.10–10.10 anordnades den internationella konferensen EGI – Equality, Growth and 
Innovation i Luleå av Luleå tekniska universitet, med Svensk Form Norrbotten som promotor 
av föreläsning och workshop på temat Social design med professor Ezio Manzini från 
Polytechnico i Milano. Ezio Manzini är en italiensk designstrateg, en av världens främsta 
inom området hållbar design, författare till en mängd designböcker, professor vid 
Polytechnico i Milano och grundare av DESIS- Design for Social Innovation towards 
Sustainability. Cirka 300 närvarade vid föreläsningen och cirka 50 vid den efterföljande 
workshopen på temat social design.  
 
15.10 arrangerades föreläsning och workshop på temat Biomimicry – naturens egna 
intelligenser. 
 
Vad kan en termitstack lära oss om luftkonditionering? 
Varför använder vi såpbubblor som modeller vid husbyggande? 
Hur kan vi stärka våra företag genom att härma naturen? 
 
Under workshopen fick deltagarna inspireras och lära av naturens egna lösningar för att 
skapa konkurrenskraftiga, effektiva och hållbara produkter och tjänster. Föreläsare och 
processledare var Karolina Nätterlund, verksamhetschef för Regionalt Designcentrum 
Jämtland. Uppskattad föreläsare inom design och innovation med sitt specialområde 
biomimicry i fokus. Deltagarna var företagare, studenter från Mediedesign och Teknisk 
design LTU samt övriga intresserade personer. 
 
I mitten av oktober agerade Svensk Form Norrbottens styrelse jury för en fototävling 
arrangerad av Gällivare Fotoklubb. Etta, tvåa och trea utsågs och motiveringar formulerades 
till en mängd vältagna bildserier.  
 
19.11 arrangerades föreläsning och workshop med Jonas Michanek från Idélaboratoriet. 
Syftet med Idélaboratoriet är att skapa värde genom att utbilda och stödja organisationer 
inom områdena idé, kreativitets och innovationsstrategier. Syftet med workshopen var att 
stödja kreativt arbete och innovativa lösningar för de deltagande företagarna, studenterna 
och övriga intresserade personer.  
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Antalet medlemmar var vid årets slut cirka 67. 
 
SVENSK FORM SMÅLAND 

Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 

Britt-Marie Börjesgård, ordförande 
Ole Victor, vice ordförande 
Sara Larsson, kassör 
Thomas Lissing, sekreterare 
Kristina Bornholm, ledamot 
Eva Larsen-Andersson, ledamot 
Karin Lundh, ledamot 
Ingela Eriksson, ledamot 
Jonas Lindstöm, ledamot 
Thomas Johansson, ledamot 
Olof Nordensson, ledamot 
 
7.5 Visning av utställningen Trä 2013 och årsmöte på Virserums konsthall. 
Vi fick en egen visning av den nyöppnade utställningen Trä 2013, och höll årsmöte. 
 
18.6 Arkitektur i fokus och extra årsmöte, Vetlanda 
”Danskarna i Växjö”, verkade inte bara i Växjö. Arkitekt Bent Jörgen Jörgensen ritade flera 
byggnader i Vetlanda. Vi tittade särskilt på stadshuset som invigdes 1970. 
 
Årets aktiviteter i övrigt: 

7.3 PechaKucha Night # 14 i Växjö 
I samarbete med Kulturparken Småland/Smålands museum. 

Kvällens talare var: Lennart Johansson, historiker och museichef, Seth Söderholm, konstnär, 
Mats Elgström, arkitekt, Petra Carlsson, Storyateljén, Mariana Gomez, EU-samordnare, 
Kristina Bornholm, arkitekt och Britt-Marie Börjesgård, antikvarie. 

25.4 PechaKucha Night # 15 i Växjö 
I samarbete med Kulturparken Småland/Smålands museum. 

Kvällens talare var: Thomas Lissing, journalist och författare, Miguel Salinas, Institutionen 
för Design, Linnéuniversitetet, Ingela Eriksson, C’reD, Erika Lagerbielke, om Glasuppdraget, 

Torsten Löfgren, Kotte toys, Kerstin Bohlin, Klockaregården Öhr, Torun Bring, fotograf och 
Dag Holmgren, om designkontor i Orrefors. 

27.4 PechaKucha Night # 16 on Tour, Värmamo 
på Vandalorum i samband med Designers Saturday. 

Talare var: Erik Lundh, Källemo, Johnny Grauengaard, BSV Arkitekter & Ingenjörer, Stina 
Sandwall, formgivare, Mattias Bokinge, fotograf, Martin Johansson, Stolab, Lars Rosborg, 
miljö- och stadsbyggnadschef Värnamo Kommun, Nina Jarebrink, modedesigner och Dan 
Ihreborn, formgivare. 
 
6.10 Formslaget, Värnamo 
Svenska Slöjdföreningen grundades den 6 oktober 1845. Svensk Form firade detta med att 
utse formbärare i varje region. Svensk Form Småland valde att hylla Sven Lundh, Källemo, 
med följande motivering: 
 
Sven Lundh för hans långa gärning och engagemang för design och konst. Genom Sven 
Lundhs öga har synen på design vidgats – det då kontroversiella är idag ikoner och 
möbelklassiker. 
 
16.10 PechaKucha Night # 17 i Växjö  
I samarbete med Kulturparken Småland/Smålands museum 
Kvällens talare var: Lena Håkanson, non stop design, om broderi Jonas 
Wallinder, formgivare och inredningsarkitekt, Carola Ericsson, samlare av Åsedaglas, Lars-
Göran Rydqvist, Villaollealle, att restaurera en funkisvilla , Sara Bäckmo, Skillnadens 
trädgård och Pål Dunér, arkitekt, Vattentornets Arkitektkontor. 
 
22.10 Studiebesök Gemla möbler, Diö 
Vi fick en visning av fabriken och möbeltillverkningen av böjträmöblerna hos Gemla 
Fabrikers AB i Diö. Vi fick möjligheten att ta del av produktionen, det unika hantverket med 
basning och böjning av helämnena till stolstommarna. VD Jörgen Karlén visade oss 
produktion, historiska samlingar och berättar om aktuella projekt. 
  
1.11 PechaKucha Night # 18, on Tour i Näshult 
I samarbete med Smålands Kulturfestival. Hos Lovsjö Loghouse. Talare var: Kjell Israelsson, 
fotograf, Torbjörn Levin-Forss, Torann ljus, Åsa Hylén, textilkonstnär, Pål Dunér, arkitekt, Erik 
Hjärtfors, Lövsjö Loghouse och Britt-Marie Börjesgård, om pinnstolar 



26 

 
20.11 PechaKucha Night # 19 i Växjö,   
Som vanligt i samarbete med Kulturparken Småland/Smålands museum. 
 
Kvällens talare var: Maria Richter Simsek o Jonatan Persson, om hus på hjul, Fredrik 
Sandblad, Konsthallen Växjö, Maria Varhelyi, konservator och Jaan Eidevåg, fotograf, bilder 
från KLS i Alvesta, Daniel Ekman, Hofs Lifs kultur och Britt-Marie Börjesgård, antikvarie, 
fönstrets historia 
 
Antalet medlemmar var vid årets slut cirka 460. 
 
SVENSK FORM VÄST 
 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 
Anna-Stina Lindén Ivarsson, ordförande 
Ulf Linder, vice ordförande 
 
Patrik Larsson, sekreterare 
Maria Kreutz, kassör 
Cecilia Pettersson, kommunikation och webb 
Emma Fählt, ledamot 
Magdalena Svedlund, ledamot 
Josefin Kilner, adjungerad Röhsska Museet 
 
5.3 Årsmöte på Röhsska museet 
 
STUDIEBESÖK: 
 
28.1 Palace restaurang och festvåning, vi fick en guidad visning av det nyss omgjorda 
Palace i Brunnsparken. Stylt designbyrå står för omgörningen och presenterade tankarna 
bakom konceptet. 
 
22.4 Happy F & B, vi besökte en av Göteborgs mest hypade reklambyråer, Andreas Kittel, 
AD och delägare berättade om verksamheten. Bland annat har Happy gjort den grafiska 
profilen till European Song Contest.  

 
9.9 Upper House, ny lyxrestaurang och hotell i Gothia Tower. Köksmästaren Måns 
Backlund berättade om restaurangens inriktning på nya mattrender och vi fick en visning av 
rum och andra faciliteter i det designade hotellet.  
 
23.9 ColourHouse AB, en pionjär bland företag som jobbar med färgkommunikation, 
trendprognoser, konsumtionsanalys och designinspiration mm. ColourHouse har 2 500 
kunder i Skandinavien – från mode- och inredningsföretag till bilindustrin och grafiska 
formgivare – och arrangerar också årligen trendseminarier med globalt kända föreläsare. 
Företagets vd Louise Klarsten berättar om verksamheten och ger oss en framtidsspaning 
mot år 2014 – 2015.  
 
21.10 Nudie Jeans Co är företaget som grundades av Maria Erixson Levin i Göteborg 2001 
och fortfarande håller tätpositionen vad gäller design, etisk och ekologisk hållning. Idag är 
100 % av kollektionen ekologisk och företaget redovisar öppet alla sina leverantörer på 
hemsidan, vilket är mycket ovanligt i modebranschen. Nudie säljer sina jeans i 33 länder 
och omsätter över 360 milj. Huvudkontoret flyttade nyss till nyrenoverade lokaler i 
Antikhallarna i Göteborg. 
 
18.11 LOTS Design är ett prisbelönat design- och konsultföretag som inriktat sig mot strategi 
och innovation. Dess VD och grundare, Iréne Stewart Claesson, blev av Veckans Affärer 
2013 rankad som en av de 20 mest inflytelserika industridesignerna idag. LOTS har en bred 
design- och forskarkompetens och ligger i framkant vad gäller hållbarhetsaspekter, teknisk 
innovation och samhällsutveckling mot området tjänstedesign. 
 
UTSTÄLLNINGSPROJEKT 14-19 maj 2013 
 
Med speciellt riktade medel från Västra Götalandsregionens kulturnämnd genomförde vi ett 
utställningsprojekt i maj på Röhsska museet. ”Västra Götaland goes Milano goes Röhsska”.  
Utställningen visade design av tretton unga västsvenska möbelformgivare som i april ställt 
ut på olika ställen i Milano. Ett studentprojekt från Stenebyskolan visades också. 
Utställningen kompletterades med lunchföreläsningar, workshops och visningar. Det hela 
pågick under en vecka och kallades GBG Design Week.  Vi stöttade dessutom ekonomiskt 
åtta unga utställare i Milano inom ramarna av samma projekt.   
  
PROGRAM PÅ RÖHSSKA MUSEET: 
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GBG Design Week 14–19 maj 2013, Västra Götaland Goes Milan Goes Röhsska Utställning – 
Lunchföreläsningar – Workshop. 
14.5 Vernissage av utställningen ”Västra Götaland goes Milano goes Röhsska” 
13 västsvenska möbelformgivare och 10 studenter visar nyheter de just ställt ut i Milano. 
Ylva Gustafsson, kulturutvecklare på Västra Götalandsregionens kultursekretariat inviger.  
Deltagande designer:  
Charlotte Arvidsson, Design Stories, Haruka Furuyama, IÅIN Masayoshi Oya, Sami Kallio, 
Sigrid Strömgren, Rasmus Malbert, Charlie Styrbjörn, Stenebyskolan, Markus Johansson, 
Joel Karlsson, Roger Persson, Staffan Holm och Daniel Rybakken. 
 
15.5 Stefan Nilsson, uppskattad trendspanare, föreläsare och mannen bakom 
Designgalleriet i Stockholm talar om vad nytt han såg under designveckan i Milano i april 
2013. 
 
16.5 Sigrid Strömgren, Sami Kallio och Markus Johansson är alla frilansande 
möbeldesigner. De berättar hur de arbetar och om varför de valde att ställa ut i Milano. 
 
Workshop med Richard Prime, redaktör på Svensk Form för den nya webbplatsen 
Swedishdesign.org som marknadsför svensk design internationellt.   
Presentationer av Ewa Kumlin VD för Svensk Form, Richard Prime och representanter för 
Centrum för Näringslivshistoria. 
 
17.5 En designchef om designutveckling. Plötsligt står det en ny möbel där. Men vad hände 
innan? Hur gick det till och varför blev den just så här? Anders Englund, designchef på 
Offecct, talar om produktutveckling och designsamarbeten med några av världens mest 
hyllade designers. Faktorer som placerat Tibroföretaget bland Sveriges mest framgångsrika, 
Offecct exporterar till 55 länder. 
 
Pensionärsvisning i utställningen. Franz James, kursansvarig vid HDK Steneby Möbeldesign 
inriktning trä, presenterar landsbygdsprojektet ”Goats on furniture”. 
 

18.5 Formge av spill – workshop för alla. Design Stories kollektion Merry-Go-Round är 
gjord av spill och återvunnet material från tillverkningsindustrin. Välkomna att möta 
formgivarna i en intressant workshop kring design och returmaterial.  
 
KURSER OCH ANDRA PROJEKT 

Under året har vi utsett årets Formbärare i väst. Det blev Konstnärernas kollektivverkstad i 
Göteborg.  
I samband med detta har vi startat ett samarbete med KKV om en kurs i 
prototypframställning, ledd av en av Västsveriges främsta unga möbelformgivare Sami 
Kallio. Kursen fick inte tillräckligt med anmälningar då den skulle gå i januari 2014. Nu 
arbetar vi med att hitta ett nytt datum, då vi tror att januari var dålig timing. För snabbt efter 
helgerna och för nära kommande möbelmässa. 
 
Hösten 2013 startade vi också projektet MOFF – mönster för offentlig miljö. Fem 
västsvenska mönsterformgivare Annika Nilsson, Cecilia Pettersson (projektledare), Jenny 
Stefansdotter, Lidia Blomgren och Sara Gullman har tagit fram nya mönster för 
digitaltryckning direkt på golv- vägg- och takmaterial. Ett samarbete med fem leverantörer. 
Ett projekt formulerat för att stödja mönsterformgivarna i kontakt med arkitekter och 
inredare. MOFF visas tillsammans med Inredia på Stockholm Furniture Fair 2014.  
 
Vi har också gjort en ny projektansökan för 2014 till Västra Götalandsregionens 
kulturnämnd, kallad ”Design Väst goes Tibro”. Förslaget innebär att vi vill koppla ihop unga 
västsvenska möbelformgivare med möbelindustrin i Tibro, i avsikt att ta fram nya produkter. 
Resultatet är tänkt att visas upp på någon, ännu inte bestämd arena, t ex Norge 
designweek, London eller Milano. Projektet ska göras i nära samarbete med Inredia i Tibro, 
en samlande arena för inredningsdesign.  
 
Antalet medlemmar var vid årets slut cirka 595. 
 
SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 
Kiki Hammarström, ordförande   
Vicci Andersson Sjöbom, sekreterare       
Anna Maria Wahlqvist, vice ordförande, medlemsansvarig  
Kristina Brink, kassör            
Kristina Jeppson, grafisk form, vice sekreterare   
Anna Fossane, webb och information    
Henrik Muskos, dokumentation, webb   
Kerstin Stickler, grafisk form   
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Styrelserepresentanter deltog vid regionalföreningskonferensen i februari och oktober samt 
vid årsmötet i Malmö, där ordföranden ingått i valberedningen. 
 
Programverksamhet: 
Ett samarbete med Sundsvalls Design & Fashionweek vecka 12 på Stadshuset med 
modevisningar och föreläsningar bland annat med Moderådets Lotta Alvar.  
 
21.3 Svensk Form Västernorrland arrangerade en PechaKucha med extra tonvikt på mode 
och erbjöd medlemmarna subventionerad entré. 
 
24.4 Årsmötet hölls på förmånsbutiken Rummet Interiör i Sundsvall med presentation av 
designfavoriter inom möbel och mode samt DesignQuiz med prisutdelning. 
 
5.9 Medlemskväll med stadsvandring i Sundsvalls stenstad guidad av Nils Johan Tjärnlund 
som berättade om form och arkitektur förr. Nutidens form fick vi inblick i vid visning av Art 
Local showroom med nyskapat konsthantverk inspirerat av stenstadens form och arkitektur. 
Lockade många intresserade. 
 
6.10 Formslaget den 6 oktober firades med designad tårta hos den utsedda formbäraren 
Vicci Andersson Sjöbom som inbjöds att tala vid nästkommande Pecha Kucha. Stor 
uppmärksamhet av händelsen på Facebook. 
 
31.10 hölls PechaKucha Night # 12 på Metropol i Härnösand som blev en lyckad kväll. 
 
5.12 hölls PechaKucha Night # 13 på en ny lokal i Sundsvall, Quality Hotel.  
Svensk Forms ordförande Stina Nilimaa Wickström gästade regionen den dagen med möten 
hos Landstinget och Design i Västernorrland samt studiebesök vid designutbildningarna på 
Mittuniversitetet där hon höll en föreläsning. Hon träffade styrelsen och medverkade även 
som talare vid kvällens PechaKucha som lockade rekordpublik. 
 
Antal medlemmar var vid året slut cirka 81. 
 
 
SVENSK FORM ÖREBRO 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
 

Lena Hällzon, ledamot 
Ulrika Lindmark, ledamot  
Jonas Linder, ordförande 
Mats Olsson, kassör 
Jeanette Engqvist, ledamot 
Mia Åman, vice ordförande och sekreterare 
Richard Parent, ledamot 
 
3.12 Formfrukost på Mecano i Örebro. Culture Planning – att fånga platsens själ. Tomas 
Dalberg på Creative Communities kommer och berättar om kulturella resurser i 
samhällsplanering.  
26.11 ”Pappslöjda stjärnor med Lena”. Workshop inför juletid i år igen hos KARTONG, ett 
bokbinderi, vilket drivs av bokbindare Lena Hällzon. Vi gjorde fantastiska stjärnor i papper, i 
Lenas ateljé i Osvalla, strax väster om Örebro. 
 
5.11 Formfrukost på Mecano i Örebro. Om ljus och ljussättning inom arkitekturen. Besök i 
höstmörkret av arkitekt Jonas Kjellander från Sweco arkitekter i Örebro.  
 
6.10 Formslaget – ”Holkbyggarworkshop”. Föreningens födelsedag firades genom en 
workshop då vi tillsammans byggde ursnygga specialdesignade fågelholkar under ledning 
av Mats Olsson vid hans m.o.m, ett finsnickeri i Osvalla, lite väster om Örebro.  
 
1.10 Formfrukost på Mecano i Örebro, då Lena Hellström kom och berättade om 
Rackstamuseet i Arvika och sitt arbete som museichef där. 
 
3.9 Formfrukost på Mecano i Örebro. Vi visade de första 9 avsnitten ut Svensk Forms 
Filmprojekt Levande Design. 
 
31.8 ”Vi gör mönster 2″ – Workshop i Bo. I småskolan i Bo (vid Hjortkvarn i sö Närke) – 
hade vi mönsterworkshop del 2 under ledning av Brita Molin, Kerstin Wickman & Anneli 
Linder och fortsatte på temat mönster. Vi fick också lära oss hur man rapporterar ett 
mönster (hur man fortsätter mönstret snyggt både på längden och bredden)  
22.8. Egen visning av Open Art 2013 i Örebro. Konstkonsulent Marita Axelsson hade en 
specialguidning av utomhusutställningen Open Art speciellt för oss i Svensk Form.  
 
8.6  ”Vi gör mönster 1” – Workshop i Boo. I småskolan i Boo hade vi under ledning av Brita 
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Molin, Kerstin Wickman & Anneli Linder en dag där vi fick prova på att skapa våra egna 
mönster. Under dagen berättade även Kerstin om mönster, skapade av några formgivare 
och konstnärer, som 10-gruppen, Sonia Delaunay, Astrid Sampe, m.fl. 
 
4.6  Formfrukost hos M.O.M. Vi hade sedvanlig våravslutning hos m.o.m i Osvalla utanför 
Örebro. Besök av Stina Nilimaa Wickström, ordförande i Svensk Forms moderförening. Till 
vardags arbetar hon som designchef på Volvo Construction Equipment i Göteborg och på 
frukosten presenterade hon bland annat föreningens strategi och tankarna runt den, men 
även vad hon gör på Volvo. 
 
7.5  Formfrukost. Besök av konstkritikern Stefan Nilson vilken berättade om det nya 
fotogalleriet Black Door Gallery i Örebro som han tillsammans med fotografen Magnus 
Westerborn och foto- och medieläraren Thomas Sundin dragit igång.  
 
2.5  Pecha Kucha Night #12 på Örebro Konserthus. Då vi bland annat fick höra om konst, 
dans, mode, hamburgare, kärlek och Järnladyn samt besöka platser som New York, Texas 
och Xiamen. Kvällens talare: Sea Flykt Bergman – ”Kärlek”, Gunnela Björk – ”Margret 
Thatcher”, Anna Ström – ”Bilderna jag bär – bilderna jag gör”, Olle Bergman – 
”Eternogram – flisor ur evigheten”, Nina Glimvall – ”Hamburgare”, Kersti Liss Nadjalin – 
”Xiamen, på andra sidan jorden”, Linda Öhrn-McDaniel – ”Vad finns att upptäcka?” samt 
Marta Miklikowska & Olof Strand – ”Lindy Hop: Swing Dance of the Jazz Era”. 
 
27.4 En formutflykt till Karlskoga och där guidade turer på Bergmans Gjuteri samt 
Nobelmuseet.  
 
2.4  Formfrukost på Mecano i Örebro. Kultur-TV. Besök av Jan Hermansson som berättade 
om sitt arbete som chef på SVT ur form & designperspektiv. 
 
22.3  Utnämnande av Penny Bridge Collection 2013. Designtävlingen Penny Bridge 
Collection är en årligen återkommande jurybedömd designtävling för formgivare och 
designers med koppling till Örebro län. Arrangerad av Örebrokompaniet, i samarbete med 
Svensk Form Örebro län – för att lyfta form & design i vårt län. En utställning gjordes också 
med tävlingsbidragen under ”Mode & Designveckan” 1-6 april på varuhuset Krämaren. 
Årets vinnare blev Susanna Hedin. 
 
21.3  Pecha Kucha Night #11. I Wirénsalen, Örebro Konserthus. Ämnen som civil olydnad, 

naturbeteskött och vintage remake dök upp tillsammans med personlig växtkraft, poesi och 
journalistik. Kvällens talare: Hans Hallengren – ”Kött för en hållbar utveckling”, Josefine 
Lim – ” Kläder för en bättre miljö”, Martin Smedjeback – ”Var förändringen du vill se i 
världen”, Kristina Brandel – ” Feminism – den radikala vetskapen om att även kvinnor är 
människor”, Karl Schriever-Abeln – ” Journalistik – en bransch i förändring” samt Katarina 
Pilotti – ”Att växa genom förankring”. 
 
18.3  Årsmöte på Mecano, Örebro. Vid föreningens årsmöte fick vi besök av Kerstin 
Wickman, professor emerita i design- och konsthantverkshistoria, som höll ett föredrag 
innan det blev dags för hemgjord smörgåstårta, formlotteri och därefter själva 
årsmötesförhandlingarna. 
5.3 Formfrukost på Mecano i Örebro. Linda Öhrn McDaniels kom till oss under temat Mode 
& Miljö. Det finns många sätt att tänka på miljö inom mode. Linda pratade om hur det är att 
jobba i USA samt om hur mönsterkonstruktionen kan möta miljötänkandet genom Zero – 
Waste. Linda är associate professor vid Kent State University, Ohio, där hon undervisar i 
modedesign, men har sina rötter här i bygden. Vid denna tidpunkt är hon också aktuell 
genom sin utställning ”Tankar om liv och kläder” i Örebro Universitets Konsthall. Hon höll 
också en offentlig föreläsning där den 21/3. 
 
29.1  Formfrukost på Mecano i Örebro. Besök av Fredrik Backman, en av grundarna till det 
Örebrobaserade klädföretaget Zion Clothing, som förutom sin enastående fashionprofil 
arbetar uteslutande med ekologisk bomull. 
 
Föreningen hade vid årets slut cirka 127 medlemmar. 
 
SVENSK FORM ÖST 
 
Föreningens styrelsemedlemmar 2013: 
Helena Carlson, ordförande 
Anna Ridderström, vice ordförande 
Björn Meijhammar, ledamot 
Charlotte Fahlén, ledamot 
Kerstin Eriksson, ledamot 
Peter Mäkelä, ledamot 
Susanne M. Wahlqvist, ledamot 
Anna-Maria Lönn Wahlqvist, ledamot 
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Hanna Uhrberg, ledamot 
 
Charlotte Fahlén valdes som regionalföreningsrepresentant i Svensk Forms styrelse vid 
årsmötet i Malmö 25 maj. 
 
Aktiviteter: 

5.2 PechaKucha på Restaurant La Uva i Norrköping 

5.3 PechaKucha på Restaurant La Uva i Norrköping 

9.4 PechaKucha på Restaurant La Uva i Norrköping 

7.5 PechaKucha på Restaurant La Uva i Norrköping 

8.10 PechaKucha på Restaurant La Uva i Norrköping 

5.11 PechaKucha på Restaurant La Uva i Norrköping 

3.12 PechaKucha på Restaurant La Uva i Norrköping 

Övriga aktiviteter: 

13.3 Svensk Forms Östs årsmöte hölls i Linköping på Hemslöjden. Där hade vi besök av 
Hedda Jansson, doktorand och föreståndare på Ellen Keys Strand, som berättade om sitt 
arbete och om Ellen Keys tankar och idéer. 

5.10 Formresa med våra medlemmar till huvudstaden och Sven Harrys Konsthall, Bonniers 
Konsthall och studiebesök på Rhönisch sportkläder, där vi fick rundvandring i lokalerna och 
lyssna till en designers berättelse. Mycket uppskattad dag! 

6.10 Formslaget den 6 oktober, då vi i styrelsen besökte vår Formbärare Peter Mäkelä och 
bjöd på tårta! 
 
Antal medlemmar var vid årets slut cirka 128. 
Bilaga 3. PROGRAM INTERNATIONELL VERKSAMHET 

 
14-17 mars, Designmarch Reykjavik, Forms chefredaktör Bo Madestrand deltog 
 
9-14 april, Möbelmässan i Milano, Swedish Design Goes Milan, New Makers and Doers 
samverkan Svensk Form, BusinessSweden, Visit Sweden, Si och Möbelriket 
 
16-17 april, London, Forms chefredaktör Bo Madestrand deltog i D & D Design Awards 
 
19-21 april, Köpenhamn, Forms redaktionschef Salka Hallström Bornold 
 
21-24 april, Oslo, Utöja, Forms redaktionschef Salka Hallström Bornold 
 
6-10 maj, New York, vissa delar av Ung Svensk Form, hos Maria Larsson på Galleri Mercer 
Street,  
 
8-9 september, Oslo, Designers’ Saturday Norge, Form på plats 
 
9-10 september, New York, handelsministerns besök, VD deltog  
 
15-17 september, New York, Capsulemässan med Rodebjer, Back och Patouf med stöd av 
Svensk Form. 
 
14-22 september, London, Ung Svensk Form på Designersblock, Cabinets of Curiosity på 
Mint Shop, 10 svenska designer. RePresent svenska modeföretag, Form på plats. 
 
2-4 oktober, Skopje, Glasskulpturer från Ung Svensk Form med Sara Lundkvist som 
representant föreläste  
 
30 oktober – 5 november Tokyo, Swedish Style Tokyo, Form på japanska 5 000 ex, 
Plenitude utställning på ambassaden, Swedish Grace möbler på PG Gallery, PechaKucha 
Tokyo Designers’ Week i samverkan med Klein Dytham Architects 
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Bilaga 4. SVENSK FORM I SIFFROR 2013 
 

Medlemmar:   4 400  
Regionalföreningar:  11  
Anställda kansliet Stockholm: 6+6 frilans Svensk Form + 6 frilans Form   
Omsättning exkl. medlemsintäkter: ca 12 miljoner SEK/SF och 6 miljoner/Form 
Statligt bidrag Kulturdepartementet: ca 2, 9 miljoner SEK 
Extra Modebidrag Kultur+ UD 1, 5 miljoner 
Medlemsintäkter till Form  ca 2 miljoner SEK 
Utlandssatsningar   4  
Antal turnerande utställningar utlandet 2 (Design S och Ung Svensk Form) 
Antal turnerande utställningar Sverige 2 (Design S och Ung Svensk Form)  
Publika program i Stockholm  10 
Publika program regionalt  227 
PechaKucha Night Stockholm 9 ggr, totalt ca 2 800 besökare  
PechaKucha Night Sverige   12 städer, ca 3 000 besökare/år 
Nyhetsbrev Sverige 20 ggr/år 20 000 mottagare per gång  
Nyhetsbrev internationellt 2/år, 13 000/ mottagare per gång 
FormDigest, 12 ggr/år  30 000 mottagare/per gång 
FormRadion, podcast 11 ggr/år 600 lyssnare 
Form facebook likes  15 000 
Form app   479 downloads 
Swedishdesign.org  230 + 108 contributors 
Digitalt designarkiv, antal användare 3 400 
Digitalt designarkiv, poster i databasen 10 108 bilder, 11 134 Formartiklar och 3738 
 arkivvolymer och 4 325 böcker  
Biblioteket   4 325 böcker 
Ärenden Opinionsnämnden:  6 ärenden, 5 yttranden  
Antal besökare Svensk Form  1 400 besökare/90 internationella 
Företagspoolsmedlemmar:  67 
Förmånsbutiker, hotell, restauranger: 82 
TS-upplaga FORM per utgåva 6 ggr/år 5 800 
FORM distribution internationellt: 30 länder, 470 prenumeranter  
Svensk Form i tryckt svensk media: 190 artiklar   
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Bilaga 5. SAMARBETSORGANISATIONER 2013 

Antonia Ax:on Johnsons miljöstiftelse 
Association of Swedish Fashion Brands, ASFB 
Beckmans Designhögskola 
BusinessSweden 
Centrum för Arkitektur och Design 
Centrum för Näringslivshistoria 
Dansk Design Center 
Design Västernorrland 
Designers Saturday Oslo 
Designforum Finland 
Designhögskolan i Umeå 
DesignMarch Island 
Designweek Finland 
DiSK – Designer i Skåne 
EU-Japan Fest Committee 
Familjen Erling-Perssons Stiftelse 
Form/Design Center, Malmö 
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare 
Generalkonsulatet i New York 
Handelshögskolan i Stockholm 
House of Sweden, Washington 
Högskolan för Design och Konsthantverk  
Islands designcentrum 
ICSID/International Council of Societies of Industrial Design 
Konstfack 
Konsthantverkscentrum 
KTH/Kungliga Tekniska Högskolan 
Kulturdepartementet 
Kulturhuset, Stockholm 
Modeinkubatorn Borås 
Moderna Museet 
Moderådet 
Möbelriket Småland 
Norsk Designråd 
Norsk Form 

Nyckelviksskolan 
Polska institutet, Stockholm 
Ragnar Söderbergs Stiftelse 
Röhsska museet i Göteborg 
Statens fastighetsverk 
Statens Kulturråd 
Stiftelsen Garverinäringens Främjande 
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum 
Stockholms stad 
Svenska ambassaden i Berlin 
Svenska ambassaden i Brasilia 
Svenska ambassaden i London 
Svenska ambassaden i Rom 
Svenska ambassaden i Tokyo 
Svenska ambassaden i Washington 
Svenska Generalkonsulatet New York 
Svenska institutet 
Svenska institutet i Paris 
Svenska Postkodlotteriet 
Svenska Tecknare 
Sveriges arkitekter 
Sveriges designer 
Sveriges Kommunikationsbyråer 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign 
Södertörns Högskola 
Teknikföretagen 
Textilhögskolan i Borås 
Tillväxtverket 
Torsten Söderbergs Stiftelse 
Trä- och möbelindustriförbundet 
Utrikesdepartementet 
Vinnova 
VisitSweden 
Östasiatiska museet 


