
Enkät stärkt nationell infrastruktur
för design- och arkitekturområdet

Svensk Form Västernorrland

Vi vände oss till ett antal personer som på olika sätt arbetar med design, arkitektur och formgivning 
och bad dessa personer svara på hur de upplevde design- och arkitekturläget i Västernorrland. 
Vi delade in dem i kategorierna arkitekter, designers/formgivare samt en övrig-kategori med män-
niskor som arbetar med yrken kopplade till områdena. Alla dokument innehåller namn, yrkesroll och 
kontaktuppgifter till den som har skrivit texten.

Inom vår regionalförenings styrelse diskuterade vi också Vilka är Svensk Forms behov och hjärte-
frågor? Vilka behov har vi, vad verkar Svensk Form för i vår region, hur jobbar vi, vilka frågor och 
lösningar önskar vi driva? Resultatet av styrelsens diskussion presenteras sist i detta dokument.



Arkitekter
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Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
Det  finns  ett  intresse  för  god  arkitektur  och  det  finns  intresserade  tjänstemän  och  beställare  
men  upphandlingsreglerna  är  ett  hinder  att  välja  goda  konsulter.  Det  händer  en  hel  del  i  vissa  
kommuner  men  intresset  och  kunskaper  om  god  design,  arkitektur  och  miljö  är  lågt.  
Utbildningsnivån  låg  och  inte  prioriterad.  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      
Få  arenor  för  god  arkitektur  och  design.  Enstaka  arkitekter  har  engagerat  sig  i  debatten  men  
blir  då  utfrusna  av  beställarna  som  besvärliga.  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  
Inga  etablerade  arenor  så  vitt  jag  vet.  Arkitektsammanslutningen  har  försökt  då  och  då  med  
växlande  resultat.  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Inga  mötesplatser  har  etablerats.  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
Några  få  röster  försöker  göra  sig  hörda  men  inte  framgångsrikt.  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
I  liten  utsträckning  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
Inga  utbildningar  som  är  tillgängliga  för  byggbranschen.  Stort  behov  av  beställarutbildning.  
Vilka  krav  skall  man  ställa  som  beställare?  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
”Folk”  tycker  men  det  manifesterar  sig  inte  i  samhället.  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Det  finns  många  duktiga  arkitekter  och  designers  i  Länet  men  lägsta  pris  och  bekväma  
rådgivare  prioriteras  av  de  flesta  beställarna.  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Lågt  prioriterat.  Hur  hävdas  
intresset  från  byggherrar  och  byggföretag?  Vissa  beställare  har  högt  ställda  krav  på  
arkitektur  och  design.  Vi  måste  lyfta  fram  de  goda  exemplen.  
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  



  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
Mer  utbildning  av  branschens  alla  aktörer.  Fler  goda  exempel.  Lägsta  pris  får  inta  avgöra  vad  
man  invester  i.  Låga  årskostnader,  bra  miljö  utomhus  och  inomhus  borde  prioriteras.  Fler  
parallella  uppdrag.  
  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
Presentera  de  goda  exemplen  och  gör  dem  tillgängliga  för  allmänheten  och  branschen.  Våga  
visa  vad  som  är  bra.  Inriktning  på  att  bygga  kretsloppsanpassade  hus  i  länet  skulle  bidra  till  
sysselsättning  och  affärsverksamhet.  
  
Bifogar  mitt  manifest.  
  
Anders  Nyquist  
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Arkitektur och Design i Västernorrland 
Min känsla är att dagsläget är ganska dystert i Västernorrland. 
Arkitektur och Design speglar övrig utveckling i samhället och där intar inte vårt län 
någon framträdande plats, tvärtom vi finns i bottenskiktet. Sundsvall är inte Norrlands 
huvudstad som ibland hävdas. Om man påstår det så vittnar det om en mindre bra 
omvärldsanalys. Umeå har sedan lång tid tillbaka passerat Sundsvall. 
Sundsvall har en vacker stenstad skapad av våra framgångsrika förfäder med hjälp 
av tillresta entreprenörer. Vår historia har varit framgångsrik, men i nutid finns få 
exempel på framgång inom kulturområdet där arkitektur och design ingår. Således en 
ganska dyster analys av situationen. Norrlandskännaren och kulturprofilen PO 
Tidholm konstaterade nyligen i radion att Norrland helt håller på att utarmas med 
några få undantag Umeå, Östersund och Åre (kanske även Luleå?). Men alltså inte 
Sundsvall.  
 
Om jag betraktar mitt eget specialområde inredningsarkitektur, så har där skett 
dramatiska förändringar under den senaste 10-årsperioden. Förklaringen finns i det 
snabbt växande intresset för design och form. Samtidigt som designutbildningar 
etableras på många håll skapas många TV-program om inredning, mäklarna börjar 
med "styling" av bostäder som skall säljas. Antalet visit kort med titeln Designer ökar 
dramatiskt, och kunderna får allt svårare att skilja "agnarna från vetet".  I Sundsvall 
"riggar" Fastighetsbolaget Norrportens direktörer inredningsuppdrag till sina 
outbildade fruar som "tar över" en del av marknaden genom ”oheliga allianser”.  
 
Inom arkitekturen är det också dystert. Den kompetens och dynamik som skulle 
behövas för att stimulera god arkitektur saknas. Starka fastighetsbolag dominerar 
marknaden med affärer som inte alltid gynnar arkitekturens utveckling. Den svaga 
kommunen lyckas inte försvara stadens och medborgarnas intressen. De 
arkitekttävlingar som utlyses, ibland med goda ambitioner, slutar alla resultatet i 
papperskorgen. 
 
Inom Designområdet har jag kanske inte full koll på dagsläget. Men en ganska tydlig 
tendens har länge varit att gjorda designinsatser inte har gjort så tydliga avtryck i 
samhället. Visst finns en del spännande uppslag och embryon till produkter, men 
vägen till framgång är lång och krokig. Det som till sist räknas är omsättningen och 
antalet skapade arbetstillfällen. Att rent krasst mäta vilket resultat som de samlade 
designinsatserna från Västernorrland borde inte vara så svårt och resultatet kan vara 
till nytta för framtiden. 
 
 
Från detta, enligt min uppfattning, negativa utgångsläge borde det finnas goda 
möjligheter till framsteg. Sett i ett långsiktigt perspektiv gäller det att från grunden 
bygga ett intresse för kultur, och då behövs satsningar redan i grundskolan. En 
kulturmedveten befolkning är den bästa garantin för utveckling inom detta område. 



 
I det korta perspektivet finns behov av olika aktiviteter som främjar utvecklingen mot  
högre arkitekt och designambitioner. Effektivast sker det genom att visa att god 
Arkitektur och bra Design lönar sig. Visa förebilder och goda exempel där det har 
varit en god investering att satsa på Arkitektur och Design. Om vi inte har egna 
exempel, ta då exempel utifrån och visa upp. Gör utställningar och ordna seminarier 
där företagen kan träffa Arkitekter och Designer kring dessa frågor. 
 
Intresset för dessa frågor finns tydligt i samhället. Konsten är att nå fram till de 
målgrupper som finns, genom mediabruset av "designwannabees" och ytliga 
"stylister". 
 
Det kan finnas svårigheter att finna kompetenta röster i medierna, men visst finns det 
ambitiösa journalister som fortfarande vill jobba seriöst. 
 
Resultatet från utbildningarna måste kunna mätas konkret i slutändan. Det alltjämt 
viktigaste argumentet för en entreprenör är kronor och ören. 
 
Situationen i Västernorrland är mycket blygsam, snällt uttryckt. 
Länets låga ranking i övriga frågor återspeglas även inom Arkitektur och Design. 
Byggherrar använder Arkitektur för att nå sina egna ekonomiska mål, men ofta på 
bekostnad av samhällets mål att bygga den vackra staden. Kommunen räcker helt 
enkelt inte till. 
 
En stor utvecklingspotential för vårt län finns fortfarande inom träförädling. 
Mittuniversitetets koppling till SCA borde kunna generera spännande innovationer på 
träförädlingssidan. På den kemiska sidan finns redan stora framgångar, med en rad 
framgångsrika varumärken. På träsidan står utvecklingen stilla fast möjligheterna är 
stora. Det gäller kanske framför allt inom byggmarknaden, där massor finns att göra. 
Första steget är att våga ifrågasätta de normer och byggregler som styr oss idag. 
Regler utvecklade för ett industriellt byggande som inte omfattar träbyggande. En 
stor och avgörande fråga. När alla byggmaterial tillåts tävla på sina egna villkor så 
öppnas stora möjligheter för att skapa en renässans för modernt träbyggande där 
Västernorrland med sina naturtillgångar, sin historia och sina träindustrier, kan bli en 
vinnare. 
 
Bertil Harström 
2014-10-11 



Hans  Gillgren,  arkitekt  
Gillark  Design  
hans.gillgren@gillark.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet  
Hans  Gillgrens  svar  2014-‐10-‐14	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
-‐ Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
-‐ Svar:  Vad  gäller  arkitektur,  dvs  husutformning  och  stadsutformning,  skulle  jag  säga  att  

nivån  på  det  som  byggs  är  låg  och  intresset  för  välutformade  byggnader  och  städer  är  
ganska  lågt  både  hos  beslutsfattare  och  allmänhet.  Arkitekter  och  formgivare  är  
mestadels  tysta  i  den  magra  debatt  som  förs.  Jag  tror  att  allmänheten  har  ett  intresse  av  
formfrågor  och  att  många  är  angelägna  om  att  nya  hus  får  en  utformning  som  passar  i  
sin  omgivning,  i  Sundsvall  finns  definitivt  en  sådan  opinion.  Sen  finns  det  en  grupp  i  
Sundsvall    som  gärna  pläderar  för  nya  häftiga  inslag  i  bebyggelsen.  När  Ö-‐
viksföretagaren  Niklas  Nyberg  visade  sina  projekt  i  Örnsköldsvik,  bl.a  Gert  Wingårds  
Ting1  för  marknadsföreningen  och  tyckte  att  liknande  höga  hus  gärna  kunde  byggas  på  
Norra  Kajen  fanns  det  ett  visst  stöd  i  publiken  för  det.  Oavsett  hur  det  skulle  påverka  
Stenstaden  som  helhet.  

-‐ Örnsköldsvik  utmärker  sig  i  länet,  kanske  inspirerat  av  Umeås  byggande,  med  nya  hus  av  
”stjärnarkitekterna”  Wingård  och  Thomas  Sandell,  spännande  utformade  men  på  
modernismens  vis  utan  någon  relation  till  staden  i  övrigt.  

-‐ Vad  gäller  design  har  under  de  senaste  decennierna  frågan  lyfts  rejält  av  projekt  som  
Design  i  Västernorrland  och  det  arbete  Svensk  Forms  lokalavdelning  gjort.  Genomslaget  i  
företag  som  jobbar  med  produkter  är  väl  fortfarande  begränsat.  

-‐   
  
-‐ Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  

goda  arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  
eller  motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      

-‐ Svar:  Jag  tror  att  det  finns  ett  potentiellt  intresse  av  god  design  och  arkitektur  hos  de  
flesta  runt  om  i  länet  men  väldigt  begränsad  kunskap  om  i  frågan.    En  
folkbildningskampanj  som  visar  goda  exempel  och  recenserar  det  som  byggs  och  
produktformas  på  ett  pedagogiskt  sätt  skulle  behövas.  Idag  är  det  nog  inom  
konstintresserade  och  kulturintresserade  kretsar  som  kunskap  och  intresse  är  
koncentrerat.  Museerna  är  viktiga  utställnings-‐  och  mötesplatser  men  mitt  intryck  är  
att  det  inte  är  så  ofta  arkitektur  och  designfrågor  tas  upp.  Mellersta  Norrlands  
Arkitektförening,  lokalavdelning  av  Sveriges  Arkitekter,  har  nåt  årligt  internt  möte  
men  når  inte  ut  i  nån  vidare  krets.  

  
-‐ Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  

är  målsättningen?  
  



-‐ Svar:  Inte  vad  jag  känner  till,  men  gissningsvis  står  Design  i  Västernorrland  för  sådant.  
  
-‐ Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  

dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
  
-‐ Svar:  De  ”formöar”  jag    känner  till  är  väl  museerna  och  deras  shopar  där  man  ibland  

kan  hitta  designprodukter,  konsthantverksbutiker  som  Vinfabriken  på  Norra  Berget  i  
Sundsvall.  Mötesplatser  är  nog  mest  konstutställningar  som  dock  sällan  handlar  om  
design,  Svensk  Forms  Pecha  Kucha-‐  evenemang  som  ofta  har  med  arkitekter  och  
formgivare/konstnärer.  

  
-‐ Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  

arkitektur  och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
  
-‐ Svar:  Några  få  individer  som  Bengt  Bygdén,  förre  stadsarkitekten  i  Sundsvall,  Mats  

Persson,  arkitekt  på  Sweco  och  några  till  har  på  senaste  tiden  yttrat  sig  i  media  bl.a  
med  kravet  att  återbesätta  funktionen  som  stadsarkitekt.  Själv  deltog  jag  med  
debattinlägg  för  en  10-‐15  år  sedan  i  arkitektur-‐  och  stadsbyggnadsfrågor,  men  
erfarenheten  var  då  att  Sundsvalls  beslutsfattare  inte  lyssnade  ett  dugg.  Däremot  kom  
många  positiva  reaktioner  från  intresserad  allmänhet.  

  
-‐ Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  

medierna?  
  
-‐ Svar:  Arkitektur  och  stadsbyggande  behandlas  emellanåt,  design  mer  sällan  
  
-‐ Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  

form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
  
-‐ Svar:  Inte  vad  jag  känner  till,  närmaste  arkitektutbildningen  finns  i  Umeå  
  
-‐ Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  

förklaringarna  till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
  
-‐ Svar:  Svagt,  jag  tror  det  har  en  historisk  kulturell  bakgrund  med  länet  som  

basindustrilän  där  produkternas  utformning  aldrig  varit  intressant.  Bristen  på  
humaniorautbildning  och  konstutbildning  på  högre  nivå  kan  bidra.  Härnösand  har  där  
en  annorlunda  tradition  och  där  finns  Svensk  Forms  lokala  styrelse  

  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Svar:  Sundsvall,  Härnösand  och  Örnsköldsvik  är  de  arkitekttäta  ställena,  övriga  städer  och  
landsbygden  är  svaga.  Designers  är  mig  veterligt    ytterst  få  och  de  finns  nog  i  Sundsvall  
eller  Härnösand.  
  
-‐ Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  

byggherrar  och  byggföretag?  



-‐   
-‐ Svar:  Allmänt  dåligt.  Några  få  arkitekter  och  museimänniskor  hävdar  vikten  av  god  

arkitektur  men  med  svagt  stöd  bland  kommunala  beslutsfattare.  Sundsvall  har  
avskaffat  stadsarkitektrollen,  men  Härnösand  och  Örnsköldsvik  har  stadsarkitekter.  
Kommunala  Mitthem  i  Sundsvall  bryr  sig  mer  om  byggekonomi  än  arkitektur.  Inga  
byggföretag  bryr  sig  självmant  om  arkitektur,  stora  fastighetsägare  kan  ibland  bry  sig,  
då  särskilt  omvårdnaden  av  Stenstans  äldre  byggnader.  Enstaka  nybyggen  görs  med  
intresse  för  god  arkitektur  men  sällan  med  innebörden  att  platsen  och  omgivningen  
tillåts  påverka  så  att  det  nya  är  i  harmoni  med  det  gamla,  t.ex  Bolagsverkets  nybygge  i  
kanten  av  Stenstan  

  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐ Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  

utvecklingspotential  i  regionen?    
-‐ Svar:  Styrkorna  i  Västernorrland  är  en  stark  industritradition,  både  inom  

basnäringarna  trä,  papper,  kemi,  aluminium  och  verkstadsindustri,  men  också  i  mindre  
producerande  företag.    Det  finns  också  en  potential  inom  upplevelse-‐  och  
besöksnäringarna  där  landskap  och  stadsmiljö  är  viktiga  kvaliteer  att  bygga  på.  Som  
Sundsvalls  Stenstad,  Älvdalarna  och  Höga  Kusten.  Svagheterna  ligger  i  bristen  på  
entreprenörsförmåga  i  stora  delar  av  länet  och  samarbete  kring  satsningar  t.ex  i  
besöksnäringen.  En  kraftfull  satsning  på  hög  kvalitet  inom  arkitektur,  stadsutformning  
och  produktdesign  liksom  på  mat  och  upplevelsemiljöer  som  är  i  samklang  med  och  
förstärker  Västernorrlands  befintliga  miljökvaliteer  skulle  behövas.  Att  bygga  höga  hus  
centralt  i  länets  småstäder  är  inget  som  tar  våra  särdrag  tillvara.  

-‐   
-‐ Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  

områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  
utifrån  kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  
(samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  kulturarv,  snarare  än  ur  
tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  

-‐ Svar:  Det  är  kanske  den  där  ”folkbildande”  upplysningskampanjen  som  behövs  för  att  
väcka  intresse  och  förståelse.  Sundsvalls  museum  skulle  visa  på  vad  högklassig  
arkitektur  och  form  betydde  för  Stenstadens  kvalitet  idag  och  visa  exempel  från  olika  
delar  av  världen  på  hur  detta  kan  förvaltas  genom  högklassig  arkitektur  i  framtiden.  

-‐   
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Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
-‐ Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
-‐ Rätt  ökenartat...  intresset  för  arkitektur  är  inte  stort  hos  beställare  –  med  få  undantag.    
  
-‐ Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  

goda  arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  
eller  motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck  idag?    

  
-‐ Vissa  sektorer  hävdar  betydelsen  av  god  design:  kyrkan  är  traditionsbärare  och  fuskar  

sällan.  Sedan  är  det  enskilda  personer  inom  olika  organisationer  som  jobbar  för  detta  
också,  men  det  mesta  är  individualiserat:  folk  sitter  hemma  och  bläddar  i  drömfabrikens  
magasin.  Vi  kan  se  att  det  lilla  som  byggs  nytt  (av  bostäder)  sällan  har  vad  vi  kallar  god  
design  –  ofta  fuskas  det  med  detaljeringen:  grova  snickerier,  klumpiga  proportioner,  
ogenomtänkt  ljusföring  inom-‐  och  utomhus.      

  
-‐ Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  

är  målsättningen?  
  
-‐ DIV  är  en  arena.  Högskolans  designutbildning  en  annan  –  men  den  berör  ju  bara  vissa  

sektorer  (och  inte  arkitektur).  SVIDs  projekt  Sommardesignkontor  funkade  ju  några  år  i  
vår  region,  det  var  ju  bra  för  att  visa  företagare  vad  designmetodiken  och  designarbetet  
kan  generera  i  form  av  mervärden.    

  
-‐ Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  

dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
  
-‐ Det  tycker  jag  inte  att  det  finns.    
  
-‐ Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  

arkitektur  och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
  
-‐ Nej,  kan  inte  säga  det.  DiV  driver  ju  på,  men  jag  ser  inte  mycket  resultat.    
  
-‐ Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  

medierna?  
  



-‐ Väldigt  lite,  och  oftast  som  inredningstips  mm  –  inte  i  annan  skala  (byggnader,  städer,  
landskap...)  

  
-‐ Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  

form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
  
-‐ Mittuniversitetets  utbildning  inom  grafisk  design.  Annars  öken.  
  
-‐ Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  

förklaringarna  till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
  
-‐ Svagt.  Traditionell  bruksbygd  där  pris  och  funktion  kommer  i  första  hand,  och  där  

utformningen  spelar  underordnad  roll.  Det  är  bara  att  röra  sig  runt  i  bostadsområden,  
städer  och  byar  så  ser  man  hur  generellt  lågt  intresse  vi  har  för  utformningsfrågor.    

  
-‐ Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  

Vilka  områden  behöver  stärkas?  
  
-‐ Öar  av  designintresse  finns  i  Höga  kusten  (knutet  till  konstnärstätheten  tror  jag),  Övik  

(industridesign,  Fjällräven  mm)  och  Sundsvall  (universitetet,  en  del  företag).  I  regionen  
(jämtland  och  västernorrland)  finns  sammantaget  ca  120  arkitekter  anslutna  till  Sveriges  
arkitekter  (omfattar  alla  tre  kategorierna  inredning,  hus  och  plan  samt  landskap),  varav  
merparten  verkar  i  Sundsvall.    

  
-‐ Jag  tror  avsaknaden  av  ”rena”  arkitektföretag  i  regionen  är  en  stor  brist.  Här  finns  några  

ensamföretagare  som  driver  högklassig  arkitektur,  men  de  flesta  arbetar  på  stora  
ingenjörsfirmor/konsultfirmor  som  Tyrens,  Sweco,  WSP,  ÅF,  Ramböll  etc.  Där  är  intresset  
för  att  UTVECKLA  arkitekturen  svagt  –  för  att  grupperna  har  svag  ställning  i  bolagen.    

  
-‐ Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  

byggherrar  och  byggföretag?  
  
-‐ Enstaka  tjänstemän  vill  hävda  god  arkitektur,  men  kunskapsnivån  är  inte  alltid  god,  och  

dessutom  är  strukturerna  kring  det  kommunala  arkitektarbetet  rätt  kringskurna.  Få  
lyckas  skapa  sig  en  position  där  de  kan  vara  ”proaktiva”  och  driva  frågor  om  god  design.  
Byggherrarna  är  ibland  intresserade.    

  
-‐ I  min  bransch  är  Trafikverket  stor  beställare,  och  där  finns  ett  visst  intresse  för  god  

utformning  –  men  det  är  främst  i  prestigeprojekt  som  E4  Sundsvall.  I  vardagsprojekten  
hinner  inte  de  interna  specialisterna  medverka,  och  konsulterna  ges  lite  utrymme.    

  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐ Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  

utvecklingspotential  i  regionen?    
-‐ Utnyttja  E4  Sundsvall  som  pedagogiskt  exempel.  Jag  tror  Sundsvallsborna  rätat  på  

ryggen  lite  nu,  tycker  mig  se  en  annan,  stoltare  blick.  ”Se  vad  vi  har!”  Här  krävs  god  



opinionsbildning  (peka  på  hur  design  kan  vara  positivt  i  alla  möjliga  sammanhang),  
kanske  utställningar,  samt  –  från  exvis  Svensk  Form  –  en  diskussion  med  beställare,  i  
förstone  offentliga  beställare  (stat,  landsting,  kommuner...).  En  uppgradering  från  
statens  sida  med  exvis  en  arkitekturpolitik  vore  ett  stort  stöd...    

  
-‐ Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  

områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  
utifrån  kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  
(samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  kulturarv,  snarare  än  ur  
tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  

  
-‐ Oj,  här  finns  mycket  att  göra.  Jag  driver  ju  frågan  om  att  skapa  sig  kunskap  om  sin  bygd  

och  med  utgångspunkt  i  den  jobba  med  att  skapa  arbete,  respekt  för  kulturarvet  och  en  
större  stolthet.  Det  finns  bra  utländska  exempel  på  hur  man  jobbat  med  dessa  frågor  i  
ett  emanciperande  perspektiv:  att  stärka  självtilliten  och  intresset  att  utgå  från  det  som  
redan  finns,  men  skapa  nytt.  Matproduktionen  har  ju  gått  framåt  oerhört,  med  lokalt  
mathantverk  i  snart  sagt  varje  by.  Det  finns  annat  också,  inom  exempelvis  de  turistiskt  
intressanta  områdena  som  Sundsvall,  ådalarna  och  Höga  kusten,  där  jag  tror  design  och  
arkitektur  kan  spela  stor  roll.  Men  vi  är  ju  så  himla  få  och  våra  röster  så  svaga!  

  
Om  jag  ser  rubriken  –  stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitektur  –  så  ser  jag  
några  klara  behov:    
1.  en  nationell  politik.  Nuvarande  arkitekturprogram  är  snart  20  år  gammalt.  Sv.  Arkitekter  
jobbar  för  att  stärka  just  arkitekturpolitiken.    
2.  En  regional  arena,  som  kan  fungera  inspirerande  för  alla  verksamma.  Pecha  kuchorna  är  
ju  bra  och  stärkande,  men  kanske  kan  man  komplettera  med  någon  utställning  +  diskussion,  
inspirationsföreläsningar  osv.  
3.  Tummen  i  ögat  på  offentliga  beställare.  Alla  kommuner  och  myndigheter  skulle  få  nämna  
projekt  där  man  inkluderar  design  redan  från  början.  Det  kan  ju  handla  om  allt  från  
tjänstedesign  via  produktdesign  till  arkitektur  och  landskapsdesign.  I  detta  kan  det  ingå  nåt  
slags  utbildningspaket,  så  folk  får  klart  för  sig  att  designmetodiken  är  ett  sätt  att  tänka  och  
driva  projekt  –  inte  enbart  en  formfråga.    
”You  can  analyze  the  past,  but  you  have  to  design  the  future”  (jag  tror  det  var  Edward  de  
Bono  som  sa  det,  se  exempelvis    http://www.youtube.com/watch?v=UjSjZOjNIJg)  
4.  Tävlingar?    
5.  Inspel  till  media,  så  frågorna  uppmärksammas/syns.  
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Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
Innan	  jag	  svarar	  på	  frågor	  som	  vill	  jag	  uppmärksamma	  er	  att	  jag	  har	  bara	  bott	  i	  
Västernorrland	  i	  ett	  år	  och	  med	  ett	  stressigt	  jobb	  som	  tar	  mycket	  tid	  och	  energi	  har	  jag	  vissa	  
uppenbara	  brister	  i	  mina	  kunskaper.	  ☺	  	  
Som	  arkitekt	  har	  jag	  också	  mest	  kunskaper	  inom	  arkitektområdet	  vilket	  gör	  att	  mina	  svar	  
vinklas	  mot	  den	  delen.	  	  
	  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
	  
I	  dagsläget	  finns	  det	  en	  lokalavdelning	  inom	  Sveriges	  Arkitekter	  i	  hela	  Västernorrland	  och	  
Jämtlands	  län	  eftersom	  det	  är	  relativt	  få	  som	  är	  boende	  och	  verksamma	  inom	  regionen.	  Det	  
finns	  ingen	  naturlig	  samlingspunkt	  inom	  arkitektur	  som	  jag	  känner	  till	  i	  Västernorrland.	  	  
Efter	  att	  ha	  gått	  kurser	  med	  Design	  i	  Västernorrland	  (DiV)	  så	  känner	  jag	  till	  dom.	  I	  övrigt	  
verkar	  det	  skralt.	  	  
  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      
	  
Intresset	  att	  hävda	  den	  goda	  designen	  och	  arkitekturen	  är	  idag	  beroende	  på	  individer	  i	  
maktpositioner	  som	  väljer	  eller	  inte	  väljer	  detta.	  Tex	  Nicklas	  Nyberg	  i	  Ö-‐vik	  som	  anlitat	  
Wingårdh	  eller	  bristen	  på	  Stadsarkitekt	  i	  Sundsvall.	  	  
För	  att	  ändra	  detta	  krävs	  gemensamma	  aktioner	  från	  arkitekterna	  i	  regionen,	  frågan	  hur	  
detta	  skulle	  kunna	  se	  ut	  då	  arkitekterna	  ej	  har	  vana	  för	  liknande	  arbete	  som	  sker	  tex	  via	  AIA	  
(American Institute of Architects	  )	  i	  USA.	  Finns	  för	  övrigt	  utmärkta	  modeller	  och	  arbetssätt	  där	  
som	  med	  fördel	  skulle	  kunna	  införas	  i	  Sveriges	  Arkitekter	  och	  som	  med	  all	  säkerhet	  kunna	  
appliceras	  vidare	  inom	  design.	  Jag	  ser	  ingen	  anledning	  till	  att	  samarbeten	  mellan	  arkitektur	  
och	  design	  inte	  skulle	  kunna	  vara	  väldigt	  lyckosamma.	  	  	  	  
  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  
	  
Ingen	  som	  jag	  känner	  till.	  	  
  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
	  
Ingen	  som	  jag	  känner	  till.	  	  
  



-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
	  
Ingen	  som	  jag	  känner	  till,	  utom	  möjligvis	  DiV’s	  arbete	  i	  Sundsvall	  via	  Mittuniversitetet	  med	  
fokus	  på	  tillgänglighetsfrågor.	  Oklart	  hur	  stor	  spridning	  detta	  har.	  	  	  
  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
	  
Det	  har	  jag	  inte	  uppfattat.	  Får	  dock	  erkänna	  att	  jag	  inte	  prenumererar	  på	  någon	  lokaltidning.	  
Kulturmiljö	  har	  varit	  uppmärksammat	  i	  och	  med	  besluten	  att	  riva	  Petersvik	  i	  Sundsvall.	  	  
  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
Arkitektur	  i	  Umeå,	  verkar	  dock	  malplacerad	  i	  och	  med	  situationen	  inom	  arkitektur	  då	  yrket	  
marginaliseras	  mer	  och	  mer	  och	  skolan	  har	  fokus	  på	  konstnärlig	  arkitektur…	  Ställer	  mig	  
frågande	  om	  arkitekter	  verkligen	  behöver	  bli	  mera	  konstnärliga	  eller	  om	  de	  istället	  borde	  blir	  
mera	  tekniskt	  kunniga	  för	  att	  kunna	  möta	  marknadens	  behov.	  Designutbildningen	  i	  Umeå	  
har	  dock	  ett	  bättre	  renommé	  och	  har	  kunnat	  möta	  upp	  både	  eleverna	  och	  marknadens	  
behov.	  Samt	  mastersutbildningen	  i	  tillgänglig	  design	  i	  Sundsvall,	  är	  oklar	  om	  det	  finns	  mera	  
designutbildning	  i	  Sundsvall.	  	  
  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
	  
Finns	  inte	  alls	  i	  princip	  utom	  hos	  individer.	  En	  förklaring	  är	  att	  det	  finns	  en	  stark	  
bruksmentalitet	  då	  regionen	  har	  varit	  produktionsinriktad,	  för	  att	  möta	  upp	  en	  förändrad	  
värld	  krävs	  ett	  entreprenöriellt	  tänkande	  där	  kreativitet	  har	  en	  given	  plats.	  Att	  skapa	  nya	  
företag	  är	  en	  form	  av	  skapande	  som	  gör	  att	  andra	  former	  av	  skapande	  för	  en	  helt	  annan	  
genomslagskraft	  vilket	  märks	  tydligt	  i	  de	  regioner	  där	  företagsamhet	  har	  ett	  starkt	  fäste,	  
jämför	  Småland/Gnosjöandan/IKEA/glasbruk	  mm,	  Sillicon	  Valley/Hollywood	  etc.	  	  	  
Om	  personer	  med	  makt	  att	  bestämma	  över	  projekt	  inser	  mervärden	  som	  
arkitekter/designers	  kan	  skapa	  så	  kommer	  det	  blir	  mera	  arkitektur	  och	  design	  
gjort/uppförd/skapad,	  underförutsättning	  att	  folk	  och	  företag	  inom	  professionerna	  har	  
förmågan	  att	  möta	  önskemålen.	  Här	  kommer	  en	  stark	  central	  aktör	  för	  gemensam	  
fortbildning,	  kunskapsöverföring	  mm	  in	  i	  stil	  med	  lokal	  avdelningarna	  inom	  AIA.	  Genom	  att	  
stötta	  varandra	  kan	  vi	  genomföra	  egna	  projekt	  för	  att	  visa	  möjligheterna,	  men	  för	  att	  kunna	  
genomföra	  så	  krävs	  pengar	  och	  makt	  över	  besluten	  som	  tas.	  En	  ensam	  arkitekt	  kan	  kanske	  
inte	  gå	  in	  som	  projekt-‐koordinator	  i	  ett	  baugemeinshaft	  projekt,	  men	  med	  stöttning	  från	  
flera	  går	  det	  med	  all	  säkerhet	  att	  genomföra.	  Men	  då	  måste	  också	  kommunerna	  vara	  redo	  
med	  markanvisning	  för	  att	  kunna	  skapa	  en	  attraktiv	  plats.	  På	  samma	  sätt	  skulle	  också	  
designers	  kunna	  samarbeta	  med	  arkitekter	  och	  andra	  aktörer	  för	  att	  få	  fram	  en	  förståelse	  för	  
vad	  de	  kan	  erbjuda	  i	  praktiken.	  Pga	  byråkrati	  anser	  jag	  inte	  att	  kommuner,	  Länsstyrelsen,	  
Landsting	  eller	  dylikt	  skall	  stå	  bakom	  någon	  sån	  satsning,	  men	  de	  får	  ju	  gärna	  stötta	  på	  olika	  
sätt.	  	  
	  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  



  
Ingen	  aning,	  ingen	  aning	  och	  alla	  områden	  behöver	  stärkas.	  	  
	  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
  
I	  princip	  obefintligt	  på	  båda	  fronter.	  	  
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
  
Att	  med	  arkitektur	  och	  design	  visa	  de	  goda	  lösningarna.	  Att	  bygga	  en	  hoppfullare	  känsla	  och	  
skapa	  förståelse	  för	  att	  arkitektur	  och	  design	  är	  mer	  än	  ”volanger”	  (nåt	  som	  sätts	  på	  för	  att	  
piffa	  till)	  och	  nått	  ”onödvändigt	  ont”	  (vad	  verkar	  vara	  den	  gängse	  synen	  på	  
tillgänglighetsfrågor	  i	  byggbranschen).	  Hur	  kan	  arkitektur	  och	  design	  bidra	  till	  att	  skapa	  
entreprenörsanda?	  Vad	  för	  nya	  utvecklingsområden	  kan	  spinnas	  loss	  från	  olika	  projekt?	  Vad	  
kan	  skötas	  gemensamt	  (ex	  löneutbetalningar,	  administration)	  för	  att	  de	  inom	  professionerna	  
ska	  kunna	  utveckla	  det	  de	  är	  bäst	  på?	  Hur	  kan	  våra	  gemensamma	  professioner	  utveckla	  
varandra?	  	  	  	  
  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
  
Någonstans	  som	  jag	  ser	  det	  handlar	  det	  om	  att	  visa	  från	  början	  vad	  vi	  kan	  erbjuda	  och	  
framför	  allt	  att	  skapa	  en	  marknad.	  Från	  det	  går	  det	  att	  utveckla	  vidare.	  Att	  bortse	  från	  
tillväxtfrämjande/monetärt	  perspektiv	  är	  i	  det	  skedet	  fullständigt	  galet,	  för	  utan	  pengar	  och	  
en	  köpare	  av	  våran	  produkt	  är	  det	  omöjligt	  att	  få	  något	  sålt	  vilket	  leder	  till	  ännu	  mindre	  
efterfrågan	  av	  vad	  som	  vi	  kan	  erbjuda.	  	  
 



Kristina	  Jeppson,	  grafisk	  designer	  och	  förpackningsdesigner	  
No	  Gadget	  Design	  
kristina.jeppson@nogadget.com	  
	  
Arkitektur	  
Jag	  lyssnade	  en	  gång	  på	  en	  arkitekt	  här	  ifrån	  regionen	  som	  berättade	  om	  
byggnader	  i	  relation	  till	  omgivningen.	  Det	  var	  väldigt	  intressant!	  Att	  se	  husen	  och	  
landskapet	  tillsammans	  tycker	  jag	  att	  man	  behöver	  bli	  bättre	  på	  här!	  Hur	  passar	  
det	  ihop.	  Hur	  blir	  helheten.	  Ett	  nytt	  hus	  som	  ska	  stå	  intill	  ett	  gammalt	  måste	  ta	  
hänsyn	  till	  det	  som	  redan	  finns	  på	  platsen	  och	  förhålla	  sig	  till	  det.	  Jag	  tycker	  att	  
Sundsvall	  har	  många	  fina	  områden	  som	  till	  exempel	  Mittuniversitetet,	  
studentlägenheterna	  vid	  Sidsjön,	  hyreshusen	  i	  inre	  hamnen	  och	  innerstaden.	  
Men	  jag	  tycker	  att	  vi	  bör	  jobba	  mer	  med	  helhet	  och	  omgivning.	  Närheten	  till	  
havet	  bryr	  man	  sig	  inte	  så	  mycket	  om	  här.	  Det	  är	  ledsamt	  tycker	  jag!	  
	  
Trafik	  och	  parkeringsplatser	  bör	  man	  också	  se	  som	  en	  del	  i	  det	  här.	  Nu	  jobbar	  
Sundsvalls	  kommun	  mycket	  med	  att	  utveckla	  framkomligheten	  på	  cykel	  vilket	  är	  
bra.	  Men	  över	  lag,	  överallt,	  så	  utgår	  man	  mycket	  från	  bilen.	  Det	  är	  en	  attitydfråga	  
som	  är	  viktig	  att	  fundera	  över	  tycker	  jag.	  
	  
Mötesplatser	  
Både	  Sundsvall	  och	  Härnösand	  har	  aktiva	  konstföreningar.	  Svensk	  Form	  
Västernorrland	  är	  en	  annan	  aktiv	  förening	  i	  regionen.	  Nu	  sitter	  ju	  jag	  med	  i	  
styrelsen	  men	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  ett	  bra	  forum	  som	  genom	  utställningar,	  
medlemsresor	  och	  Pecha	  Kucha-‐kvällar	  belyser	  delar	  av	  den	  form,	  design	  och	  
arkitektur	  vi	  har,	  och	  förmedlar	  den	  till	  allmänheten.	  Ett	  hundratal	  personer	  
brukar	  komma	  på	  våra	  Pecha	  Kuchor	  och	  ungefär	  lika	  många	  kom	  på	  vår	  senaste	  
utställning	  som	  visade	  upp	  form	  från	  länet.	  Troligtvis	  är	  de	  flesta	  av	  besökarna	  
redan	  intresserade	  och	  insatta	  i	  designfrågor	  men	  senaste	  utställningen	  hölls	  
inne	  i	  turistbyrån,	  vilket	  är	  ett	  sätt	  att	  få	  fler	  att	  bli	  intresserade	  och	  informerade.	  
Design	  i	  Västernorrland	  är	  en	  annan	  organisation	  som	  arbetar	  för	  att	  öka	  
förståelsen	  för	  och	  vikten	  av	  design.	  
	  
Det	  ordnas	  en	  del	  föreläsningar	  och	  diskussioner	  i	  regionen	  också,	  där	  studenter,	  
företag	  och	  formgivare	  träffas.	  Men	  jag	  tror	  att	  det	  är	  främst	  designföretag	  och	  
designstudenter	  som	  dyker	  upp	  och	  träffar	  varandra.	  Eller	  så	  är	  det	  en	  speciell	  
yrkesgrupp	  som	  träffas,	  till	  exempel	  så	  har	  förpackningsbranschen	  flera	  
aktiviteter	  som	  en	  del	  formgivare	  brukar	  delta	  i.	  Men	  jag	  tror	  att	  vi	  bör	  
samarbeta	  mer	  mellan	  olika	  områden	  och	  yrkesgrupper	  och	  inte	  alltid	  nörda	  in	  
oss	  så	  mycket	  i	  vårt	  eget	  (om	  man	  vill	  skapa	  större	  intresse	  och	  förståelse	  alltså).	  
	  
Det	  ordnas	  en	  hel	  del	  utställningar	  i	  mindre	  gallerier	  här.	  Men	  det	  mesta	  handlar	  
om	  konst.	  Jag	  skulle	  önska	  att	  det	  fanns	  lokaler	  att	  ordna	  utställningar	  i,	  som	  inte	  
måste	  bokas	  år	  i	  förväg.	  Kulturmagasinet/Sundsvalls	  museum	  är	  största	  
utställningslokalen,	  där	  hålls	  en	  del	  utställningar	  och	  där	  brukar	  konst-‐	  och	  
designutbildningarna	  visa	  olika	  projekt,	  främst	  i	  slutet	  av	  vårterminerna	  strax	  
innan	  examen.	  
	  



Media	  
Ibland	  tar	  design	  plats	  i	  media.	  Jag	  upplever	  att	  det	  varken	  är	  sällan	  eller	  ofta	  
som	  det	  dyker	  upp	  i	  media.	  En	  del	  vernissager	  och	  utställningar	  får	  till	  exempel	  
plats	  i	  lokaltidningarna.	  Inför	  valet	  analyserades	  valaffischer	  av	  en	  formgivare.	  
Självklart	  skulle	  arkitektur	  och	  design	  kunna	  få	  mer	  utrymme.	  Djupare	  
diskussioner	  förs	  sällan.	  Och	  jag	  upplever	  att	  det	  är	  vanligare	  att	  konst	  
förekommer	  i	  media	  än	  att	  design	  och	  arkitektur	  gör	  det.	  
	  
Utbildning	  
Mittuniversitetet	  har	  utbildningar	  i	  grafisk	  design	  och	  industridesign.	  Den	  
grafiska	  utbildningen	  har	  inriktning	  mot	  förpackningsdesign	  vilket	  stämmer	  
överens	  med	  regionen,	  skogen	  och	  företagen	  här,	  till	  exempel	  Iggesund	  och	  SCA.	  
Den	  kopplingen	  skulle	  kunna	  bli	  bättre	  genom	  mer	  företagskontakter	  i	  
utbildningen.	  Industridesignutbildningen	  arbetar	  mycket	  med	  ”design	  för	  alla”,	  
att	  genom	  design	  underlätta	  för	  till	  exempel	  funktionsnedsatta.	  Det	  är	  ett	  stort	  
och	  viktigt	  område	  där	  det	  finns	  mycket	  att	  arbeta	  med	  i	  samhället.	  
	  
Utveckling	  
Att	  belysa	  funktionen	  och	  betydelsen	  i	  förhållande	  till	  utseendet	  tror	  jag	  är	  
viktigt.	  Design	  och	  arkitektur	  är	  mycket	  större	  än	  att	  färgsätta	  och	  så	  vidare.	  	  
Det	  är	  kanske	  en	  självklarhet	  men	  jag	  tror	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  visa	  nyttan	  av	  
design	  och	  arkitektur	  för	  att	  kunna	  utveckla	  området.	  Jag	  tror	  att	  Design	  i	  
Västernorrland	  arbetar	  mycket	  med	  den	  biten.	  Att	  få	  företag	  att	  förstå	  varför	  det	  
är	  viktigt	  att	  ta	  in	  en	  designer	  i	  sin	  organisation,	  och	  visa	  på	  vilket	  sätt	  det	  kan	  
förbättra	  verksamheten.	  
	  
Det	  examineras	  en	  hel	  del	  designstudenter	  här	  varje	  år.	  Många	  av	  dem	  är	  duktiga	  
formgivare	  som	  vill	  bo	  kvar	  i	  regionen	  efter	  studierna.	  Jag	  har	  flera	  kompisar	  
som	  försökt	  att	  söka	  jobb	  här,	  som	  har	  pendlat	  långt	  till	  jobb	  på	  annan	  ort,	  
försökt	  att	  starta	  eget	  eller	  tagit	  jobb	  inom	  helt	  andra	  områden	  för	  att	  kunna	  bo	  
kvar	  här.	  På	  sikt	  flyttar	  de	  sedan	  härifrån	  för	  att	  det	  är	  ohållbart	  att	  pendla	  långt	  
varje	  dag	  och	  det	  är	  svårt	  att	  driva	  eget	  direkt	  efter	  studierna.	  
	  
Jag	  tror	  att	  designområdet	  är	  större	  än	  många	  tror.	  Att	  rita	  stolar	  eller	  formge	  
affischer	  är	  bara	  en	  liten,	  liten	  del.	  Alla	  företag	  kan	  ha	  nytta	  av	  en	  designer	  på	  
olika	  sätt.	  Både	  företag	  och	  formgivarna	  själva	  kanske	  behöver	  vidga	  blicken.	  
	  
Inom	  arkitektur	  skulle	  jag	  vilja	  att	  man	  arbetade	  mer	  med	  livskvalitet.	  Till	  
exempel	  Sidsjön	  är	  ett	  populärt	  område	  som	  man	  skulle	  kunna	  ta	  mycket	  bättre	  
hand	  om.	  Kuststräckan	  behöver	  också	  värderas	  högre.	  Varför	  har	  lägenheterna	  
på	  bottenplan	  en	  inbyggd	  balkong	  när	  det	  finns	  utrymme	  för	  en	  mysig	  uteplats	  
och	  så	  vidare.	  Här	  har	  vi	  naturen	  inpå	  knuten	  och	  den	  känslan	  tycker	  jag	  att	  vi	  
ska	  förstärka.	  Mycket	  nya	  bostäder	  som	  byggs	  är	  putsade	  små	  lådor	  vägg	  i	  vägg.	  
Likadana	  överallt.	  Inte	  så	  spännande.	  
	  
Inom	  design	  för	  alla	  finns	  jättemycket	  att	  utveckla,	  här	  kan	  man	  nyttja	  
kompetensen	  från	  universitetet.	  Det	  handlar	  ju	  i	  allra	  högsta	  grad	  också	  om	  
livskvalitet.	  



	  
	  
Kristina	  Jeppson	  
grafisk	  formgivare	  



Björn Öberg, grafisk designer och illustratör 
IDAG Designstudio 
bjorn@idagdesignstudio.com 
 
Frågebatteri - Stärkt nationell infrastruktur för design och 
arkitekturområdet 
 
 
1) Hur ser det ut idag i Västernorrland när det gäller arkitektur och design? 
 
 - Hur ser landskapet ut i dagsläget för Arkitektur och Design i Västernorrland? 
 
Det saknas en generell designmognad hos många företag - såväl små som stora. Jag upplever 
det som att många beställare har svårt att förstå varför de beställer design och vilken nytta den 
kan göra.  
 
- Var kan det i Västernorrland finnas intresse av att hävda den goda designen och den goda 
arkitekturen?  Var sker det idag (exempelvis genom föreningar, arenor, museer eller 
motsvarande institutioner) och hur kan detta komma till uttryck?   
 
Det behöver genomsyra samhället och företagslivet i stort - speciella arenor kan vara nog så 
bra men om inte folk möter det i vardagen tror jag det är svårt att åstadkomma någon varaktig 
förändring. 
 
- Finns det arenor där design och företag möts idag?  Om så vilka, hur sker mötet och vad är 
målsättningen? 
 
Ja, men det är lätt att de bara blir för en liten klick redan frälsta - jag tror att design måste bli 
ett incitament för företag att jobba mot - t.ex genom designpriser/ galor, etc.  Kan det få plats 
på galor som SBA, marknads- och handelsgalor, etc. så tror jag att företagare får en tydligare 
bild av vilken typ av framgång det kan skapa.  
 
Designen måste även bli en viktigare del av politiken - i dagsläget vet de flesta politiker inte 
ens vad design är och vilken skillnad den kan göra. 
 
- Finns det "formöar" och självklara mötesplatser för design i regionen? Vilken form har 
dessa initiativ? (genom företag, organisation eller annan form) 
 
Ja, till viss del, men det känns inte som att man når ut med dessa mötesplatser tillräckligt 
bra… 
 
- Finns det starka röster - individer eller institutioner - som driver intressena inom arkitektur 
och design i den lokala och regionala offentligheten? Vilka och hur? 
 
Måhända, men frågan är om dessa röster hörs tillräckligt. 
 
- Finns intresset för design och arkitektur företrätt i nyhetsbevakning och debatt i medierna? 
 



Inte direkt, men å andra sidan måste det finnas något att bevaka och man måste som 
företrädare för designområdet också förstå hur man paketerar budskap som gör att medierna 
blir intresserade av att bevaka. Det är lätt att som arrangör av ett event eller företrädare för en 
designfråga bli alldeles för specifik och intern i sitt resonemang och därmed också förlora 
intresset från mediernas sida. 
 
- Finns det utbildningar (och forskning) av något slag med mer kvalificerad inriktning mot 
form, design, arkitektur i regionen? Vilka och på vilket sätt utmärker de sig?   
 
Ja, men de utmärker sig knappast. Jag upplever att det saknas internationell spjutspets.  
 
- Hur starkt är "formmedvetandet" mer allmänt i regionen? Vad är de viktiga förklaringarna 
till att formmedvetandet är starkt eller svagt? 
 
Inte speciellt starkt, jag tror det beror på att regionen fortfarande brottas med en 
bruksmentalitet där kulturella värden rankas lågt. Det är inte svårt att räkna ut att ett rikt 
kulturliv främjar tillväxt och företagande i och med att man får ett öppet samhälle som lockar 
till sig människor med nya sätt att tänka.  
 
I Sundsvall kollar man på Giffarna och världsbandet Toto.   
 
- Vilka områden är starka i Västernorrland? Finns det många arkitekter och designer? Vilka 
områden behöver stärkas? 
 
Det finns en vilja hos ett fåtal men massorna behöver utbildas.  
 
Design måste få synas och ta plats i det offentliga rummet, inte bara på institutioner, för att 
hamna i folks medvetande. 
 
- Hur hävdas intresset av god arkitektur i kommunerna? Hur hävdas intresset från 
byggherrar och byggföretag? 
 
Pass. 
 
2) Vad ser du för utvecklingspotential i Västernorrland? 
 
- Utifrån det som är styrkorna och svagheterna i Västernorrland, vad skulle du se som 
utvecklingspotential i regionen?  
 
Det finns stor utvecklingspotential för design och arkitektur att ta plats både i näringslivet 
men också i politiken och det allmänna medvetandet. Hur man når dit är en annan fråga… 
 
- Hur skulle design och arkitektur kunna integreras starkare och naturligt inom olika 
områden, som gynnar kulturen och  det specifika områdets utvecklingskraft? (Tänk utifrån 
kulturens och det gemensammas utgångspunkt (samhälletsnytta/samhällsutveckling), även 
kulturarv, snarare än ur tillväxtfrämjande perspektiv)  
 
Tyvärr är klimatet så dåligt i regionen att många av de potentiella ambassadörerna som skulle 
kunna driva på kulturutvecklingen försvinner från regionen. Locka dem att stanna kvar så har 
vi halva lösningen där - men för det krävs en seriös kulturpolitik. 



Anna  Fossane,  industridesigner  
No  Gadget  Design  
anna.fossane@nogadget.com  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
Jag  svarar  bara  på  en  del  av  frågorna  då  många  av  de  andra  tillfrågade  har  svarat  på  
många  av  frågorna,  ex  mötesplatser  mm.  
  
Det	  finns	  en	  önskan	  om	  att	  göra	  något	  stort,	  att	  sätta	  Västernorrland	  på	  designkartan.	  Med	  
de	  utbildningar	  som	  finns	  här	  i	  industridesign	  och	  grafisk	  design	  och	  de	  personer	  som	  bor	  
kvar	  efter	  utbildningarna	  finns	  en	  relativt	  fin	  sammanhållning	  och	  vilja	  att	  få	  synas	  nationellt.	  
När	  jag	  läser	  de	  svar	  som	  andra	  har	  skrivit	  så	  tycker	  jag,	  likt	  vad	  jag	  ser	  i	  resten	  av	  samhället	  i	  
Västernorrland,	  en	  osäkerhet	  och	  oförståelse	  för	  att	  se	  sig	  själva	  som	  unika	  och	  har	  något	  att	  
erbjuda.	  Jag	  kommer	  själv	  från	  Göteborg	  och	  har	  bott	  i	  Västernorrland	  i	  åtta	  år,	  jag	  får	  ofta	  
fråga	  om	  varför	  jag	  bor	  här	  när	  jag	  kan	  bo	  någon	  annanstans.	  Människor	  blir	  hemmablinda.	  
Det	  finns	  mycket	  större	  lokalpatriotism	  i	  Jämtland,	  där	  jag	  spenderar	  en	  hel	  del	  tid	  i	  också.	  
Jag	  tror	  att	  det	  genomsyrar	  många	  olika	  områden	  i	  Västernorrland,	  bland	  annat	  inom	  
arkitekturen.	  Jag	  tror	  inte	  att	  vi	  riktigt	  vågar	  satsa	  och	  göra	  något	  som	  sticker	  ut	  direkt.	  
	  
Områden	  som	  vi	  är	  stora	  inom,	  såsom	  skogsnäringen,	  har	  stort	  behov	  att	  ”hävda	  den	  goda	  
designen”,	  det	  kan	  bli	  dess	  räddning	  i	  viss	  mån.	  Smarta	  förpackningar	  och	  produkter	  gjorda	  i	  
papper	  och	  fiber	  är	  det	  som	  kan	  ersätta	  tidningsindustrin	  och	  andra	  pappersverksamheter	  
som	  är	  i	  kris.	  Vi	  behöver	  goda	  ambassadörer	  och	  bra	  exempel	  för	  att	  branschen	  ska	  våga	  
satsa.	  Även	  aluminiumindustrin,	  som	  Kubal,	  och	  andra	  tunga	  tillverkande	  industrier	  behöver	  
få	  se	  vad	  design	  kan	  göra.	  Trots	  att	  många	  år	  har	  gått	  är	  det	  fortfarande	  vanligt	  att	  design	  
ses	  som	  en	  ”yta”,	  slutfinish,	  i	  stället	  för	  att	  tas	  in	  i	  ett	  tidigt	  skede.	  Design	  i	  Västernorrland	  
bidrar	  till	  att	  synliggöra	  dessa	  goda	  exempel	  men	  vi	  har	  fortfarande	  långt	  kvar.	  Det	  finns	  
även	  andra	  som	  verkar	  för	  detta	  såsom	  utbildningarna	  på	  Mittuniversitetet	  och	  Svensk	  Form	  
med	  mera,	  men	  det	  är	  fortfarande	  ett	  relativt	  nytt	  begrepp	  inom	  många	  branscher	  och	  
framförallt	  för	  allmänheten.  
  
Utbildningarna	  som	  finns	  är	  unika,	  industridesignutbildningen	  på	  Mittuniversitetet	  har	  en	  
inriktning	  som	  heter	  Design	  för	  alla,	  som	  handlar	  om	  att	  designa	  produkter	  och	  tjänster	  som	  
alla	  fungerar	  för	  alla	  människor,	  oavsett	  fysisk	  förmåga.	  Det	  är	  en	  utbildning	  som	  är	  unik	  i	  
Sverige.	  Utbildningen	  grafisk	  design	  och	  kommunikation	  har	  en	  masterutbildning	  inom	  
förpackningsdesign,	  det	  är	  också	  en	  utbildning	  som	  är	  unik.	  Mittuniversitetet	  finns	  också	  i	  
Östersund,	  Jämtlands	  län,	  där	  finns	  en	  utbildning	  som	  kallas	  Sportstech,	  som	  är	  en	  utbildning	  
inom	  sportteknologi	  –	  maskiningenjör	  inom	  innovativ	  produktutveckling.	  Där	  designar	  de	  
framförallt	  sportutrustning	  för	  extremsport,	  också	  något	  unikt.	  Västernorrland	  har	  ett	  gott	  
samarbete	  med	  Jämtland,	  både	  via	  universitetet	  som	  finns	  i	  båda	  länen	  men	  också	  via	  
Designcentrum	  Jämtland	  som	  drivs	  av	  regionförbundet	  Jämtlands	  län,	  det	  påminner	  om	  
Design	  i	  Västernorrland	  och	  de	  har	  ett	  bra	  samarbete.	  De	  har	  också	  gemensamma	  projekt	  
där	  olika	  designers	  möts	  från	  båda	  regionerna.	  	  
 



Hans  Frisk,  industridesigner  
hans.frisk@telia.com  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
-‐ Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
-‐ Det  är  som  i  andra  regioner  underutvecklat,  men  några  undantag.    En  bidragande  

orsak  är  kanske  att  det  inte  byggs  så  mycket  här  samt  att  vi  inte  har  så  många  företag  
som  tillverkar  konsumentprodukter.  Undantag  är  t.ex.  tinghuset  1  i  Ö-‐vik,  Bengt  
schibbyes  lansdskapsarkitektur  och  det  lilla  designkluster  som  finns  i  Sundsvall,  som  
tyvärr  inte  får  industrins  eller  offentlighetens  förtroende  helt.  

  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      
  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  De  träffar  som  hålls  i  Sundsvall  besöks  av  en  hel  del  företag.	  
  
-‐ Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  

dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
Design  i  Västernorrland  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
-‐ Det  förekommer,  men  uppmärksammas  inte  alltid.  T.ex.  Logosol  uppmärksammades  i  

Core  77  häromsistens    
-‐ http://www.core77.com/blog/tools/how_can_one_man_cut_a_log_into_boards_all_

by_himself_by_using_a_logosol_26704.asp  
  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
De	  är	  ju	  bekanta	  –	  industridesignutbildningen	  i	  Sundsvall	  blir	  allt	  bättre.	  
  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Det  är  snarare  efterfrågan  som  behöver  stärkas.  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
Vet	  ej.	  



2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
Jag  har  själv  jobbat  med  designfrågor  i  Västernorrland  och  vet  att  det  hela  tiden  krävs  hårt  
jobb  för  att  hålla  designflaggan  högt.  Det  mäktar  inte  de  små  designföretagen  göra  själva,  
så  vill  vi  ha  utveckling  inom  området,  måste  resurserna  komma  från  samhället  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
Visst är det bra om design och arkitektur kan förvalta kulturarvet ,som är viktigt, 
precis som kulturen är vår viktigaste framtidsbärare. Jag tror däremot att design och 
arkitekturen skall stå för förnyelse även om det är bra om wingårdh som i Ting 1 
inspirerats av Lindström, som i sin tur inspirerades av samernas färger. 



Johanna  Henriksson,  industridesigner  
Henriksson  Design  och  Mittuniversitetet  
johanna@henrikssondesign.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
Det	  är	  dåligt	  med	  samlingsplatser	  för	  både	  arkitektur	  -‐och	  designintresserade	  i	  länet.	  	  
	  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      
Jag	  tror	  att	  intresset	  kring	  design	  skulle	  växa	  om	  det	  fanns	  goda	  exempel	  centralt,	  där	  
människor	  rör	  sig	  dagligen.	  	  
Svensk	  Form	  anordnar	  några	  gånger	  per	  år	  en	  Pecha	  Kucha	  i	  Sundsvall	  och	  Härnösand	  (och	  
östersund?)	  där	  ofta	  personer	  inom	  designyrken	  presenterar	  sig	  och	  sina	  arbeten.	  
Kulturmagasinet	  i	  Sundsvall	  är	  också	  ett	  exempel	  där	  konstutställningar	  och	  liknande	  äger	  
rum.	  	  
  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  
Mittuniversitetet	  arbetar	  för	  att	  skapa	  kontakter	  mellan	  designstudenter	  och	  olika	  företag	  i	  
regionen.	  Det	  främsta	  målet	  är	  att	  studenterna	  ska	  få	  en	  bra	  anknytning	  till	  företagen.	  Ett	  
mål	  är	  också	  att	  skapa	  intresse	  för	  design	  hos	  företagen	  och	  förhoppningsvis	  vilja	  fortsätta	  
samarbeta	  med	  designers	  i	  framtiden.	  
  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Inte	  vad	  jag	  vet.	  
  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
Ja,  Anders	  Molin	  är	  ett	  bra	  exempel	  –	  som	  en	  av	  de	  första	  industridesignerna	  i	  regionen	  har	  
han	  bl.a.	  startat	  ”Designveckan”  som	  ska	  visa	  på	  att	  design	  finns	  i	  länet	  och	  att	  det	  är	  
inspirerande	  och	  roligt.  
  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
Det	  är	  väldigt	  dåligt	  med	  det.	  
  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      



Ja,	  det	  finns	  ett	  industridesignprogram	  och	  grafiskt	  –och	  kommunikationsprogram	  på	  Miun.	  
Båda	  utbildningar	  har	  haft	  internationella	  masterprogram	  (som	  snart	  kommer	  starta	  upp	  
igen).	  
  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
Jag	  tror	  att	  formmedvetandet	  är	  ganska	  svagt	  i	  regionen.	  Jag	  tror	  det	  beror	  på	  att	  Sundsvall	  
är	  en	  stark	  industristad.	  
  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Vet	  ej	  
  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
Vet	  ej	  
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
Om	  det	  var	  lättare	  för	  företag	  att	  förstå	  vad	  designområdet	  har	  att	  erbjuda.	  	  
  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
Jag	  tror	  att	  företag	  skulle	  behöva	  förstå	  och	  värdera	  mjukare	  värden	  som	  design	  har.	  Samt	  
att	  design	  kan	  hjälpa	  företag	  att	  utveckla	  produkter,	  tjänster	  och	  miljöer	  rätt	  från	  början.	  Att	  
lyssna	  på	  människorna	  som	  bor	  i	  regionen	  är	  viktigt	  och	  det	  tror	  jag	  definitivt	  att	  designers	  är	  
rätt	  yrkesgrupp	  för.	  
 



Lena  Lorentzen,  professor  i  industridesign  
Lena  Lorentzen  Design,  Unicum  och  Mittuniversitetet  
lena@lenalorentzendesign.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
-‐ Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  

Sollefteå	  kommun	  satsar	  inom	  tillgänglighetsområdet.	  Sundsvalls	  och	  Östersunds	  
kommun	  satsar	  på	  hållbart	  byggande.	  Örnsköldsvik	  vänder	  sig	  mer	  till	  Umeå.	  

  
-‐ Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  

goda  arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  
eller  motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck  idag?      
Den	  ideela	  föreningen	  Unicum	  arbetar	  just	  nu	  med	  inventering	  och	  designförbättringar	  
mot	  30	  platser	  i	  Sollefteå	  kommun.	    

  
-‐ Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  

är  målsättningen?  
Design	  i	  Västernorrland	  och	  Packbridge	  gör	  ett	  fantastiskt	  jobb	  inom	  detta	  område.	  
  

  
-‐ Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  

dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Designsnack	  arrangerat	  av	  Design	  i	  Västernorrland	  
	  

-‐ Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  
arkitektur  och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
MIUN	  driver	  Design	  för	  Alla	  intresset	  tillsammans	  med	  den	  ideella	  föreningen	  
Unicum	  –	  Nordisk	  Design	  för	  Alla	  Center	  både	  regionalt,	  nationellt	  och	  
internationellt.	  

  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
	  

-‐ Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  
mot  form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
MIUNs	  industridesignavdelning	  har,	  mig	  veterligen,	  världens	  enda	  masterutbildning	  i	  
Design	  for	  All.	  Forskning	  inom	  det	  området	  pågår	  fortlöpande.	  Även	  projekt	  om	  
boendes	  behov	  och	  värderingar	  kring	  hållbart	  byggande	  leds	  därifrån.	  I	  
upplevelselabbet	  pågår	  bl.a.	  forskning	  kring	  människors	  reaktioner	  av	  stora	  displayer.	  

  
-‐ Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  

förklaringarna  till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
Svagt	  på	  grund	  av	  många	  råvaruföretag	  



  
  

-‐ Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  
Vilka  områden  behöver  stärkas?  

  
-‐ Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  

byggherrar  och  byggföretag?  
Min	  uppfattning	  är	  att	  utvecklingen	  främst	  drivs	  av	  arkitekten	  Anders	  Nyquist,	  vissa	  
kommuner	  och	  MIUN	  

  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  

-‐ Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
Profilera	  sig	  inom	  hållbart	  byggande	  och	  design	  eftersom	  det	  finns	  stor	  produktion	  av	  
ekologiska	  material	  från	  skogsbruket	  i	  regionen.	  Tyvärr	  förädlas	  dessa	  till	  liten	  del	  
regionalt	  i	  dagsläget.	  Mittuniversitetet	  har	  kompetenser	  som	  stärker	  denna	  
utveckling	  både	  i	  Sundsvall	  och	  Östersund.	  

  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
 



Lotta  Olin,  textilformgivare  
Design  Lotta  Olin  
lotta.olin@gmail.com  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
	  
-‐ Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
-‐ Svar:	  Vet	  inte.	    
	  
-‐ Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  

goda  arkitekturen?      
  

Svar:	  Vet	  inte.	  	  
  
-‐ Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  motsvarande  

institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?    
Svar:	  Design	  i	  Västernorrland,	  Designutbildningen	  vid	  Mittuniversitetet,	  och	  genom	  ett	  
större	  antal	  designföretag.	  	  

	  
-‐ Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  

är  målsättningen?  
Svar:	  Design	  i	  Västernorrland	  (och	  Svensk	  form)	  

	  
-‐ Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  

dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Svar:	  Vet	  inte.	  	  

	  
-‐ Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  

arkitektur  och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
Svar:	  Design	  i	  Västernorrland.	  

	  
-‐ Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  

medierna?  
Svar:	  Det	  finns	  inslag	  då	  och	  då.	  

	  
-‐ Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  

form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
Svar:	  Designutbildning	  vid	  Mittuniversitetet	  och	  vissa	  folkhögskolor.	  	  

	  
-‐ Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  

förklaringarna  till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
Svar:	  Jag	  gissar	  att	  det	  är	  som	  övriga	  Sverige.	  	  

	  



-‐ Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  
Vilka  områden  behöver  stärkas?  
Svar:	  Sundsvall	  är	  stark.	  

	  
-‐ Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  

byggherrar  och  byggföretag?  
Svar:	  Vet	  inte	  

	  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
	  
-‐ Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  

utvecklingspotential  i  regionen?    
Svar:	  Vet	  inte.	    

	  
-‐ Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  

områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  
utifrån  kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  
(samhälletsnytta/samhällsutveckling),  även  kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande  
perspektiv)    
Svar:	  Vet	  inte.	  	  

	  



Vicci  Andersson  Sjöbom,  textilformgivare  
vicci@kulturverkstan.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
	  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?    
Tycker	  att	  det	  har	  stärkts	  under	  senare	  år,	  men	  länet	  i	  stort	  är	  fortfarande	  ganska	  omedvetet	  
om	  vad	  design	  betyder	  och	  i	  vilka	  sammanhang	  det	  kan	  ha	  effekter.	  Arkitekturområdet	  är	  
ganska	  osynligt.	    
	  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck  i  framtiden?      
I	  hela	  länet	  borde	  det	  finnas	  intresse.	  Idag	  sker	  det	  genom	  Miun,	  Svensk	  Form	  
Västernorrland,	  DiV	  och	  enskilda	  entreprenörer	  eller	  affärsnätverk	  enskilda	  emellan.	  Den	  här	  
frågan	  är	  lite	  luddig	  med	  sina	  tre	  steg,	  man	  kan	  missförstå	  …hur	  kommer	  det	  till	  uttryck	  idag	  
?	  eller	  hur	  kan	  det	  komma	  till	  uttryck	  i	  framtiden?    
	  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  	  Genom	  Åkroken	  Science	  Park,	  affärsnätverket	  Artlocal,	  samt	  vid	  aktiviteter	  
som	  skapar	  nätverk	  för	  att	  folk	  helt	  enkelt	  upptäcker	  varandras	  verksamheter	  -‐	  arrangerade	  
av	  DiV	  och	  SvForm,	  tex	  seminarier,	  Pecha	  etc.	  
	  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  Miun	  är	  en	  självklar	  plats.	  
Övriga	  kanske	  bara	  är	  självklara	  för	  redan	  frälsta	  så	  att	  säga….	  Här	  saknas	  ett	  publikt	  
centrum,	  vi	  har	  tex	  ingen	  konsthall	  med	  designkafé	  el	  liknande.    
	  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
Det	  finns	  olika	  starka	  röster,	  arkitekturföreningar	  finns	  men	  syns	  aldrig	  utåt.	  Vilka	  är	  dom	  
och	  vad	  gör	  dom?	  SvForm	  &	  Div	  har	  företrädare	  som	  driver	  frågorna	  genom	  sina	  företrädare	  
i	  styrelser	  och	  projektledare	  för	  synliga	  projekt	  (tex	  utställningar,	  tävlingar,	  aktiviteter)	  för	  
att	  öka	  det	  allmänna	  intresset.	  Det	  finns	  duktiga	  enskilda	  entreprenörer	  som	  tar	  lite	  mer	  
plats	  nu	  än	  tidigare.	  	  
	  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
Det	  finns	  en	  osäkerhet	  bland	  media	  hur	  dessa	  ska	  bevakas…	  och	  faller	  mellan	  stolarna	  på	  
redaktionerna,	  är	  det	  kultur,	  är	  det	  nöje,	  är	  det	  näringsliv	  eller	  är	  det	  bara	  nåt	  som	  få	  tros	  
vara	  intresserade	  av??	  Brist	  på	  kompetens	  inom	  området	  tror	  jag	  helt	  enkelt.	  	  
	  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      



Det	  finns	  designutbildningarna	  på	  Miun,,	  men	  hur	  de	  utmärker	  sig	  i	  jämförelse	  med	  andra	  
utbildningar	  i	  landet	  kan	  jag	  inte	  svara	  på.	  Forskningsområdet	  känner	  jag	  inte	  till.	  	  
	  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?    
Det	  är	  svagt	  överlag.	  Det	  har	  traditionellt	  inte	  varit	  ett	  starkt	  begrepp	  då	  vi	  främst	  är	  ett	  
industrilän.	  Vårt	  kulturarv	  bygger	  på	  skogsbruk	  och	  kustnäringar.	  Visserligen	  finns	  inslag	  av	  
starka	  arkitektoniska	  avtryck	  (till	  exempel	  Sundsvalls	  stenstad)	  men	  inte	  alls	  starkt	  från	  det	  
som	  kommer	  ur	  hantverk	  och	  slöjdande,	  jämfört	  med	  Dalarna	  till	  exempel.	  Men	  
utvecklingen	  mot	  mera	  tjänsteföretag	  och	  etablering	  av	  universitet,	  ökat	  företagande	  i	  
allmänhet	  etc,	  stärker	  medvetenheten.	  Bristen	  på	  kulturella	  arenor	  inom	  konst	  och	  form	  
saknas	  (till	  exempel	  Konsthall).  
	  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  Tror	  att	  vi	  är	  starka	  på	  grafiska	  området	  med	  flera	  goda	  exempel	  
bland	  etablerade	  byråer,	  som	  till	  exempel	  Sweetpop,	  Frosting,	  Accidens	  med	  flera.	  Det	  finns	  
ett	  antal	  heltidsverksamma	  designer,	  i	  egna	  företag	  eller	  till	  exempel	  hos	  Permobil.	  
Arkitekter	  med	  olika	  inriktningar	  skulle	  vi	  behöva	  se	  fler	  av.	  Slöjdområdet	  är	  ganska	  osynligt	  
fast	  det	  sker	  lite	  av	  ett	  generationsskifte	  för	  intresset	  av	  slöjd	  och	  gediget	  hantverk.	  Ur	  
grundläggande	  och	  kreativt	  slöjdande	  kommer	  mycket	  bra	  design	  historiskt	  sett.    
	  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  Det	  hävdas	  slarvigt	  och	  kortsiktigt	  alla	  fall	  i	  Sundvalls	  kommun.	  Ett	  
exempel	  är	  trähusen	  i	  hamnen	  –	  de	  var	  inte	  det	  förslag	  som	  medborgarna	  valde,	  utan	  det	  
som	  blev	  billigast,	  och	  har	  inte	  blivit	  så	  populärt.	  Det	  känns	  som	  att	  det	  saknas	  en	  
övergripande	  kvalitetssäkring	  med	  visionär	  långsiktighet	  (var	  tog	  stadsarkitekten	  vägen?).	  	  
Byggherrar	  och	  byggföretag	  har	  väntat	  på	  att	  få	  något	  att	  bygga,	  på	  grund	  av	  dåligt	  politiskt	  
underbyggda	  beslut.	  	  
	  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
	  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?  Tror	  utvecklingspotentialen	  är	  stor	  inom	  designområdet,	  
traditionella	  näringar	  behöver	  se	  design	  som	  en	  utvecklingsresurs	  och	  ett	  konkurrensmedel.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  lyfta	  in	  de	  kreativa	  näringarnas	  potential	  på	  allvar,	  de	  räknas	  inte	  riktigt	  av	  
näringslivet.	  Designbegreppet	  måste	  lyftas	  in	  i	  grundskolor	  och	  i	  media,	  så	  det	  går	  fram	  att	  
det	  är	  en	  bredare	  fråga	  än	  många	  tror.    
	  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhälletsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande  perspektiv)    
Se	  svar	  ovan!	  Design	  och	  Arkitekturutställningar	  på	  museer	  och	  gallerier	  skapar	  intresse	  och	  
större	  kunskap.	  I	  förlängningen	  skapar	  det	  ett	  hållbarare	  samhälle	  med	  ökad	  sysselsättning,	  
särskilt	  om	  man	  satsar	  på	  hållbart	  byggande	  och	  miljötänk	  i	  offentliga	  rummet.	  	  
Senaste	  årens	  lyft	  av	  stenstan,	  både	  återställande	  av	  miljöer	  och	  andra	  insatser,	  skapar	  
ökningar	  i	  till	  exempel	  turistnäringen.	  	  



Övriga



Anna  Maria  Lönn  Wahlqvist,  f.d  designutvecklare  på  Design  i  Västernorrland  
numera  Innovationsutvecklare  Linköpings  universitet  
anna.maria.wahlqvist@liu.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
Design	  i	  Västernorrland	  (DIV)	  har	  arbetat	  strategiskt	  med	  att	  höja	  designmognaden	  i	  
regionen	  och	  har	  lyckats	  väl	  även	  om	  det	  finns	  mycket	  kvar	  att	  göra.	  Arbetet	  har	  varit	  riktat	  
mot	  SME	  företag	  först	  och	  främst	  eftersom	  de	  stora	  företagen	  i	  större	  uträckning	  är	  
designmogna	  och	  har	  resurser	  för	  att	  ta	  in	  den	  kompentensen.	  DIV	  har	  också	  koncentrerat	  
sig	  att	  arbete	  för	  att	  höja	  designmognaden	  i	  den	  offentliga	  sektorn	  genom	  utbildning	  och	  
seminarium.	  Arbetet	  har	  också	  varit	  att	  hjälpa	  till	  att	  höja	  kvalitén	  på	  designundervisningen	  
på	  gymnasie-‐	  och	  universitetsnivå.	  Däremot	  så	  har	  utvecklingen	  med	  mindre	  anslag	  från	  
staten	  som	  bl.a.	  Svid	  och	  Svensk	  Form	  har	  varit	  berörda	  av	  och	  delvis	  DIV	  inte	  visat	  på	  en	  
större	  förståelse	  av	  designens	  betydelse	  för	  utveckling	  av	  nya	  produkter,	  tjänster,	  miljöer	  
och	  processer	  	  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
Jag	  kan	  bara	  svara	  för	  design	  och	  designmognaden	  har	  ökat	  i	  regionen	  på	  grund	  av	  bl.a.	  
arbetet	  som	  Design	  i	  Västernorrland	  har	  utfört	  samt	  att	  designmedvetenheten	  i	  Sverige	  
generellt	  har	  ökat.	  Så	  det	  ser	  positivt	  ut	  enl.	  min	  mening.	  	  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      
Design	  i	  Västernorrland	  har	  arbetat	  med	  design	  och	  främst	  industridesign	  i	  över	  11	  år.	  
Föreningen	  Svensk	  Form	  som	  etablerades	  i	  Västernorrland	  för	  10	  år	  sedan	  har	  arbetat	  med	  
design	  i	  bredare	  perspektiv	  och	  både	  mot	  företag,	  skolor,	  offentlig	  sektor	  och	  allmänheten.	  
Det	  har	  också	  under	  de	  10	  år	  som	  föreningen	  funnits	  visats	  den	  del	  designutställningar	  på	  
Länsmuseet	  i	  Västernorrland	  och	  Sundsvalls	  museum.	  Det	  finns	  inget	  museum,	  konsthall	  
eller	  galleri	  som	  bara	  visar	  design	  och	  arkitektur	  i	  regionen.	  Jag	  tycker	  att	  vi	  bör	  visa	  bra	  
designutställningar	  i	  vårt	  län	  åtminstone	  dem	  som	  Riksutställningar,	  Svensk	  Form	  och	  Form	  
Designcenter	  producerar.	  	  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  
I	  dagsläget	  kan	  jag	  inte	  riktigt	  identifiera	  några	  arenor	  där	  design	  och	  företag	  möts.	  Detta	  
uppstår	  dock	  i	  samband	  med	  arrangemang	  kring	  ämnet	  som	  tex.	  utställningar	  och	  
seminarium.	  	  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Det	  har	  gjorts	  några	  försök	  bl.a.	  Idag	  designstudio	  har	  haft	  ett	  ”showroom”	  där	  design	  har	  
visats	  upp	  vilket	  har	  varit	  mycket	  bra	  initiativ	  men	  det	  skulle	  behövas	  i	  någon	  mer	  
organiserad	  form	  som	  har	  mer	  kapital.	  	  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  



Design	  i	  Västernorrland	  med	  Bengt	  Sandström	  och	  Magnus	  Sandebree	  är	  idag	  de	  starkaste	  
förespråkarna	  för	  design	  i	  den	  lokala	  och	  regionala	  offentligheten	  genom	  sitt	  idoga	  arbete	  
och	  publicering	  av	  debattartiklar.	  	  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
Inte	  så	  vanligt	  förekommande.	  Kan	  till	  och	  med	  vara	  svårt	  att	  få	  nyhetsbevakning	  på	  
designarrangemang	  som	  anordnas.	  DIV	  har	  relativt	  nyligen	  publicerat	  två	  debattartiklar	  ang.	  
utvecklingen	  av	  design	  och	  ett	  ”designlab”	  i	  regionen	  i	  Sundsvalls	  Tidning.	  	  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
Mittuniversitetet	  (Miun)	  har	  både	  en	  kandidat	  -‐och	  masterutbildning	  i	  industridesign	  likaså	  
Grafisk	  Design	  och	  Kommunikation.	  Det	  finns	  även	  en	  teknisk	  designutbildning	  på	  Miun.	  Det	  
förkommer	  också	  en	  del	  forskning	  inom	  design	  på	  Miun.	  	  	  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
Jag	  tycker	  att	  det	  finns	  en	  hög	  formmedvetenhet	  i	  regionen.	  Det	  finns	  många	  aktörer	  och	  det	  
är	  ett	  stort	  intresse	  bland	  allmänheten	  för	  form	  och	  design.	  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Just	  nu	  tycker	  jag	  att	  grafisk	  design	  och	  industridesign	  är	  det	  starkaste	  designområdet	  i	  
Västernorrland.	  Det	  beror	  på	  satsningen	  med	  DIV	  och	  utbildningarna	  på	  Miun	  som	  är	  väl	  
etablerade	  och	  har	  fått	  ett	  gott	  anseende.	  	  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
Kan	  inte	  svara	  på	  den	  frågan	  eftersom	  jag	  har	  varit	  så	  lite	  kontakt	  med	  arkitektur	  utan	  min	  
inriktning	  har	  varit	  design	  och	  främst	  industridesign.	  	  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
	  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
Att	  arbeta	  mer	  med	  att	  få	  in	  design	  i	  den	  offentliga	  verksamheten	  skulle	  utveckla	  regionen.	  
Västernorrland	  saknar	  en	  del	  kompetens	  i	  Service	  design	  så	  det	  skulle	  behövas	  stärka	  upp.	  
Däremot	  så	  finns	  det	  alla	  möjligheter	  att	  Human	  care	  och	  Design	  for	  all	  och	  tillgänglighet	  
kommer	  vara	  det	  som	  Västernorrland	  kan	  utveckla	  ännu	  mer	  och	  bli	  världsledande	  i.	  	  	  	  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
Jag tror att arkitektur och design skulle integreras starkare om det fanns med som en del i 
upphandlingsförfarandet. Jag tror också att detta skulle bli starkare om dt fanns en arena för 
design och ev. arkitektur i regionen. Jag tror mycket på arbetet som DIV arbetar med att skapa 
ett intresse för att utveckla ett ”Designlab” i Sundsvall.  



Bengt  Sandström,  designutvecklare  
Design  i  Västernorrland  
bengt.sandstrom@div.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
Har  huvudsakligen  haft  industridesign  som  frågeställning  för  svaren.  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
Relativt  låg  designmognad  i  vn.    Insikt  om  designens  betydelse  ökar  dock  både  i  näringsliv  
och  offentlig  sektor.  Designutbildningen  på  Miun,  det  växande  antalet  designkonsulter  
främst  i  Sundsvallsregionen,  Design  i  Västernorrlands  och  Svensk  Forms  verksamhet  bidrar  
bland  annat  till  detta.  På  gymnasierna  i  regionen  finns  inom  teknikprogrammet  design  med  
hög  kvalitet  och  med  kompetenta  lärare.  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?  Inom  besöksnäringen,  Höga  Kusten  Turism  AB  tex  Var  sker  det  idag  
(exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  
detta  komma  till  uttryck?      
  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  Mittuniversitetets  designutbildningar  i  Sundsvall-‐  genom  olika  
examensarbeten,  projekt  och  andra  designrelaterade  aktiviteter.  Syftet  är  i  första  hand  att  
ge  en  kvalitativ  och  verklighetsanpassad  utbildning  men  som  samtidigt  ger  företagen  en  
insikt  i  designens  betydelse  för  ökad  konkurrenskraft.  
DIV:s  verksamhet  syftar  till  att  få  design  och  företag  att  mötas  genom  olika  aktiviteter  
alltifrån  diskussionskvällar,  föredrag,  seminarier,  workshops  till  längre  processinriktade  
projekt.    
  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
Regional  Utveckling  inom  Landstinget  i  Vn  driver  frågan  genom  eget  agerande  och  genom  
att  ge  bidrag  till  andra  aktörer,  tex  Design  i  Västernorrland.  Region  Jämtland  driver  också  
dessa  frågor.  
  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
Inte  i  någon  större  omfattning.  
  
  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?  
Mittuniversitetet.  Kandidat  och  masterutbildning  med  specialisering  mot  HumanCare  och  
Design  för  alla.      



  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
  
  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Antalet  industridesigner  per  capita  som  arbetar  som  konsulter  i  
västernorrland/sundsvallregionen  är  lägre  än  i  storstadsregionerna  men  troligen  högre  än  i  
andra  motsvarande  städer/regioner.  
  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
Arkitekten  Bertil  Harström  i  Sundsvall  bl.a  
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
Att  på  allvar  få  in  design  i  den  nya  sciense  park  som  byggs  kring  Campus  i  Sundsvall  och  att  
design  integreras  i  innovationsprocesserna  inom  offentlig  sektor,  kommuner  och  landsting,  
skulle  ge  regionen  viktiga  förutsättning  för  att  utvecklas  i  positiv  riktning.  
  
  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
  
Bengt  Sandström,  Design  i  Västernorrland  
 



Kiki  Amnow  Hammarström,  f.d  kultursamordnare  Landstinget  Västernorrland  
och  Svensk  Form  Västernorrlands  ordförande  
amnow@home.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
Designområdet är relativt nytt område (ca 10 år) och utvecklas genom högskoleutbildningar inom 
industridesign och grafisk design samt satsning på ett resurscentrum Design i Västernorrland som 
drivs som ideell förening med stöd för basverksamhet från landstinget, Sundsvalls kommun och 
Mittuniversitet ( Miun), dock inte på tillräckligt starka ekonomiska grunder.  
Kompletterande projektfinansiering fr EU, Tillväxtverket och länsstyrelsen är i nuläget helt nödvändig. 
För att stärka design som ett publikt område arbetar den ideella föreningen Svensk Form 
Västernorrland med sina aktiviteter. 
 
Arkitektur är svårt att se som ett samlat synligt och avgränsat område. Dock finns det i länet 
framstående exempel på kulturarv inom arkitektur i Sundsvalls stenstad med arkitekter som har 
kunskap om bevarandefrågor, ett nyvaknat intresse för att ”Rädda Petersvik undan rivning”, 
Österåsens hälsohem en arkitektonisk pärla från 1800-talet, bevarande av vissa stadsmiljöer m fl 
exempel. Den samtida arkitekturen har inte så framträdande roll med några undantag från kanske 
Örnsköldsvik och miljöbaserade experimentboenden som arkitekt Anders Nyqvist skapat under många 
år i regionen. OBS att det är synpunkter från ”icke arkitekthåll”.Det kan vara av intresse att årets 
”Formbärare ” i Västernorrland är Landskapsarkitekten Bengt Schibbye. 
 
Ett exempel på svaghet inom arkitekturområdet är att länets största stad saknar funktionen 
stadsarkitekt samt att länsarkitekt inte längre finns vid länsstyrelsen. Har en känsla av att byggandet 
styrs mest av fastighetsbolag och byggföretag där arkitekturen har en underordnad plats. 
Arkitektur och design som ett samlat område har en hel del kvar att utveckla för att bli det, men 
föreningen Svensk Form Västernorrland verkar i den andan och belyser båda områdena. 
  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck  idag?      
 
-De självklara platserna är de största städerna Sundsvall, Örnsköldsvik och ev Härnösand men 
framförallt orter  där det finns utbildning och/eller företag inom branscherna.  
-Idag finns det föreningar för bevarande av byggnader typ Vårda Härnösand, Rädda Petersvik 
nätverk, Rädda Tingshuset i Sollefteå. Det finns en arkitektförening (vet ej hur aktiv) och det görs 
stadsvandringar i flera städer.  
-Sundsvalls museum, Murberget Länsmuseet Västernorrland samt Örnsköldsviks museum och i viss 
mån Sollefteå museum är arenor. De visar permanenta utställningar som visar länets 
byggnadshistoria men mycket sällan samtida arkitektur. Sundsvalls museum och länsmuseet visar/har 
visat designutställningar typ Design S, Ung från Svensk Form och Sundsvalls museum erbjuder ofta 
studenterna att visa sina examensarbeten.  
-Andra arenor för mindre designutställningar är inom campus Mittuniversitet och Design i 
Västernorrland (DiV), Sundsvalls stadshus. Flera ställen borde kunna prövas, gärna i samverkan med 
andra föreningar/aktörer,Den praktiska frågan när det gäller  vakthållning är dock krävande  för en liten 
ideell förening.  
 
 
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  



Design i Västernorrlands insatser för företagsutveckling genom design och dess mötesplats Blå 
studion är en viktig plats. Med deras idéutveckling av DesignLab blir den självklara plats där företag 
mer aktivt kan möta design för egna studier och studenter kan möta uppdragsgivare. Det gäller även 
offentlig sektor och tjänsteutveckling. Men hela länet utgör arena för Div:s verksamhet. 
Innovationssluss gentemot hälso- och sjukvården är ex på projekt som inkluderar design i samarbete 
med Miun Innovation och företag. 
 
Almi har kompetensutveckling för företag men saknar designkompetens. Samverkar ibland med DiV. 
 
Companion har en inriktning på kollektiv företagsutveckling och landsbygdsutveckling och har tagit på 
sig att verka för en plattform för kreativa näringar där design har en given plats. De verkar mest genom 
nätverk och projekt. 
 
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Pecha Kucha är en viktig arena för design, arkitektur och kreativa möten, finns i Sundsvall, Härnösand 
och Örnsköldsvik och drivs genom Svensk Forms regionalförening, i Övik genom det kommunala 
projektet Världsklass. Samverkan i föreläsningar har ägt rum ml Arkitektföreningen och Svensk Form 
för länge sedan, borde kunna utvecklas vidare. Samverkan ml design, arkitektur och konst har ägt rum 
bl a i projektet Konst som resurs, samverkan ml konstkonsulent och design( DiV och SF Vnl) har ägt 
rum vid utställningar m.m. Kreativa näringar har ingen fysisk plattform men dess aktiviteter utgör också 
en arena för möten.  
 
  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
 
Nils Johan Tjärnlund är en viktig person i arkitekturens kulturhistoriska miljöer liksom Anders 
Stiernqvist, som båda skrivit böcker med inriktning kulturarvet och byggnadshistoria. Tidigare nämnda 
Anders Nyqvist har gjort mycket inom innovativt miljödrivet boende i länet men flyttat från länet. 
Tidigare länsarkitekt på länsstyrelsen Mats Henriksson har gjort betydelsefulla insatser men gått i 
pension och flyttat. Även tidigare stadsarkitekter i länet har gjort avtryck. Det saknas verkligen någon 
som är drivande inom arkitektur. Inom landskapsarkitektur har Bengt Schibbye en framträdande plats. 
 
Inom design är det svårt att peka ut en person, möjligen tidigare formbärare Vicci Andersson Sjöbom 
med konsthantverk och nyskapande inspirerat av kulturarvet samt föreningen Svensk Form. Bertil 
Harström har gjort intressanta insatser inom möbelformgivning och upplevelseplatser som trädhotellen 
i Harads. Miun har en professur i Design för alla, Lena Lorentzson, som har utvecklingsidéer att skapa 
ett regionalt kompetenscentrum för Design för alla i Sundsvall. Idag Designstudio är till antalet en stor 
byrå med blandade kompetenser inom designområdet. 
Grafiska designpriser har vunnits av flera byråer, den mest aktuella har dock nyligen flyttat från länet 
(Se Idea) 
 
(Suck! Det låter som allt var bättre förr eller att alla med kompetenser flyttat. Vi måste se till att 
verksamma inom arkitektur och design, välutbildade i regionen erbjuds arbetsmöjligheter här i länet så 
vi inte fortsätter tappet av ung kompetens till storstäderna men även att erfarenheter från förr tas 
tillvara.) 
 
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
Ett något nyvaknat intresse har märkts av att följa designaktiviteter. Arkitektur kanske mest när det är 
något negativt att skriva om. Stora landsmärken som brobyggen har stort medialt intresse. Men debatt 
saknas på båda områden. Ett exempel på motsatsen är dock den bostadsbyggnation som pågår i 
 Ö-vik. Där har arkitekten Wingård öppnat ögonen för behov av kunniga och djärva arkitekter som  
samverkar med – helst lokala entreprenörer .   
 
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      



Industridesign och teknisk design (eller är den inte kvar) med inriktning på Human care/Design för alla 
och recreational design på Miun med professur i Design för alla med bra kvalitet, fina lokaler och 
attraktivt sökläge, masternivå.  
Grafisk design och kommunikation med förpackningsdesign har sedan starten ett gott renommé med 
högt sökläge, utbyte med Japan, masternivå. 
Länet saknar utbildning i arkitektur och högre konstnärlig utbildning. 
 
 
 
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
 
Ett relativt lågt ”formmedvetande” genom att det är ett nytt område men har ökat genom utbildningarna 
de senaste 10 åren och förhoppningsvis Div:s verksamhet. Länet har länge varit ett 
råvaruproducerande län utan större förädlingsgrad. 
 
DiV har också arbetat främjande på skolor genom ”Design Open” som skapades av dem först som en 
regional tävling men under några år växlades upp av SVID till nationell tävling där de flesta 
designhögskolorna deltog. De har också utbildat lärare vid samliga gymnasier i design, vilket har lett 
till en större designförståelse från grunden. 
   
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
 
Antalet industridesigners till marknadens förfogande har ökat från 0,5 tjänster 2002 till ca 12 idag 
2014. Flera företag har dessutom idag anställda designers som inte hade det tidigare eller tillämpar 
designkompetens. Utöver det finns det aktiva inom grafisk design, konsthantverk/design, vet ej om det 
är många eller få i förh till folkmängd. 
Enligt Gula sidorna finns 27 arkitektbyråer inkl landskapsarkitektur och markberedning, därtill 
tillkommer bl.a. Sweco och Tyréns som har flera arkitekter anställda. Det låter som rätt många i förh. 
till folkmängd, men vet ej. 
 
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
Pass, andra kan svara bättre. Har ovan antytt att byggherrar och byggföretag har stor makt och bryr 
sig kanske inte så mycket om arkitektur och samhällsbyggande. Arkitektens roll i kommunen som 
myndighetsutövare har ev försvagats gm PBL gentemot 1960- 70talet.  Det finns dock en längtan i 
länets kommuner att skapa bostad– och  byggnadsarkitektur som ”sticker ut ”. Utöver Ö-vik kan 
nämnas ett hotellbygge i Härnösand och Norra kajen i Sundsvall. Orsak och verkan handlar om att 
erbjuda hemvändare miljöer som attraherar och speglar lokala strävanden, kanske ett ”Hammarby 
Sjöstads syndrom ”. 
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
 
Utifrån det man byggt upp under ca 10 år arbeta vidare på en tydligare plattform med starkare 
ekonomi. DiV har utvecklingspotential och att förverkliga de planer som finns för t ex DesignLab känns 
realistiskt. Regionen behöver ung kompetens på området så Miuns utbildningar är viktiga, att 
utbildningar inom arkitektur och högre konst skulle tillkomma känns orealistiskt med tanke på de 
besparingar som görs inom universitetet. Men en tydligare talesman för arkitektur och 
samhällsbyggande vore intressant som också kan leda till debatt på området där civilsamhället kan 
inkluderas. Svensk Forms roll här kan vara intressant. 
 
 



-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
 
Jag tror att man ska börja lägga en grund och då handlar det om barnen och skolorna, att arbeta 
främjande i skolorna med design och arkitektur genom en designkonsulent som även har arkitektur 
som kompetensområde. Som kan arbeta parallellt med andra konsulenter och verka med hjälp av t ex 
Skapande skola-medel. Länsmuseet Murberget med alla sina byggnader och samlingar från olika 
tidsepoker skulle kunna vara en intressant miljö för konferenser och dialoger kring såväl arkitektur som 
design. 
 
Jag tror att offentlig sektor är en miljö där design kan vara utvecklande både för produktutveckling och 
tjänsteutveckling (ex från vården Curebits av Marika Ördell), upphandlingsfrågor, tillgänglighetsfrågor. 
Ett Design för alla tänk, ett stort behov för en åldrande befolkning. 
 
Tror också att kulturen gynnas av mer samverkan mellan flera kulturella uttryck där konsthantverk, 
slöjd, konst, design, arkitektur och kulturarv kan verka gränsöverskridande. Där är kulturplanerna inom 
samverkansmodellen en nödvändig ingång. Men också att samverka inom ramen för kulturella och 
kreativa näringar med medel från tillväxtområde inte ska vara tabu. 
 
En synlig plats att verka på är alltid bra (ex Regionalt resurscentrum Jämtland med bra 
verksamhetsbudget)  



HansOlov  Furberg,  rektor  
Hola  Folkhögskola  
hansolov.furberg@hola.se  
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
	  
Har	  ingen	  stark	  åsikt	  i	  det	  fallet	  men	  jag	  antar	  att	  ämnet	  kan	  stärkas	  på	  ett	  flertal	  sätt.	  
Arkitekturen	  runt	  omkring	  på	  landsbygden,	  med	  gamla	  fastigheter,	  lider	  ofta	  av	  bristen	  av	  
ekonomiska	  resurser.	  Designlänet	  Västernorrland	  har	  ganska	  liten	  påverkan	  på	  gemene	  man	  
i	  dagsläget	  tror	  jag.  
  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      
  
Hembygdsföreningar	  av	  olika	  slag	  har	  ju	  ofta	  ett	  visst	  bevarande	  av	  äldre	  byggnadskonst	  på	  
agendan.	  Kulturarvsdebatten	  har	  börjat	  röra	  på	  sig	  inom	  projektet	  ”Kulturarv	  i	  utveckling”	  
och	  där	  kan	  beröringspunkter	  finnas.	  I	  de	  större	  städerna	  finns	  ju	  både	  nyskapande	  tankar	  
(Ting1)	  och	  tradition	  (Stenstan)	  vilket	  skapar	  en	  spännande	  bredd.	  
  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  
  
Har	  faktiskt	  ingen	  riktig	  koll	  på	  det.	  
  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
  
Har	  faktiskt	  ingen	  riktig	  koll	  på	  det	  heller.	  
  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
  
I	  Kramforsområdet	  har	  Lars	  Sjöberg	  under	  ett	  flertal	  år	  drivit	  frågan	  om	  bevarandet	  av	  
gammal	  arkitektur	  och	  gjort	  en	  stor	  kulturinsats.	  Han	  ligger	  också	  bakom	  
möbeldesignutbildningen	  i	  Kramfors.	  
  
Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
  
På	  senare	  tid	  har	  ju	  intresset	  för	  spännande	  och	  nyskapande	  byggande	  hamnat	  i	  fokus	  med	  
tanke	  på	  de	  nya	  fastighetsprojekten	  i	  Örnsköldsvik.	  



  
Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?      
  
I	  folkhögskolevärlden	  finns	  ju	  då	  Modedesignutbildningen	  på	  Ålsta	  folkhögskola	  som	  arbetar	  
som	  en	  förberedande	  utbildning	  för	  designintresserade.	  Mig	  närmast	  är	  väl	  Träakademien	  i	  
Kramfors	  som	  arbetar	  med	  möbeldesign	  på	  hög	  nationell	  nivå.	  De	  har	  till	  viss	  del	  satt	  
Kramfors	  på	  kartan	  när	  det	  gäller	  möbeldesign	  och	  bevarandet	  av	  gammal	  gustaviansk	  
tradition	  och	  har	  gett	  ett	  flertal	  synergieffekter	  som	  är	  positiva	  för	  bygden.	  
  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
  
Jag	  skulle	  tro	  att	  ekonomin	  har	  styrt	  i	  så	  många	  fall	  i	  denna	  ekonomiskt	  trängda	  del	  av	  landet	  
så	  att	  man	  har	  vant	  sig	  att	  design	  och	  form	  är	  något	  man	  oftast	  inte	  har	  råd	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  
  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
  
Jag	  kan	  för	  lite	  om	  detta	  för	  att	  uttala	  mej	  om	  det.	  
  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
  
Det	  beror	  nog	  på	  enskilda	  byggherrar	  och	  vilka	  ekonomiska	  muskler	  de	  har.	  Från	  
offentligheten	  styr	  nog	  oftast	  ekonomin	  alltför	  mycket.	  Man	  kan	  märka	  en	  förändring	  vad	  
gäller	  infrastruktur	  från	  och	  med	  bygget	  av	  Höga	  Kusten	  bron	  då	  ett	  flertal	  projekt	  styrdes	  
inte	  bara	  utifrån	  funktion	  utan	  och	  av	  arkitektoniska	  skäl.	  Detta	  har	  skapat	  ett	  mervärde	  som	  
jag	  tror	  befolkningen	  uppskattar	  och	  som	  man	  måste	  ta	  hänsyn	  till	  i	  framtida	  satsningar	  i	  
länet.	  I	  byggandet	  av	  Botniabanans	  stationer	  kunde	  man	  märka	  att	  designen	  och	  
arkitekturen	  spelade	  viss	  roll	  och	  en	  bredd	  på	  stilarna	  blev	  resultatet.	  
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
  
Länet  borde  väl  ha  stor  potential  och  ha  stora  utvecklingsområden  kan  man  tycka  med  en  
blandning  av  både  landsbygd  och  den  urbana  miljön.  Jag  tror  att  det  är  i  de  större  städerna  
som  designutvecklingen  kommer  att  drivas,  det  behövs  en  närhet  till  andra  uttryck  och  till  
publika  platser  där  man  kan  möta  allmänhetens  reaktioner.  
  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  
kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
	  



Inom	  kulturarvsarbetet	  är	  det	  viktigt	  att	  både	  design	  och	  arkitektur	  finns	  med	  som	  självklara	  
delar.	  Om	  man	  ska	  kunna	  framhålla	  den	  gamla	  kulturmiljön	  krävs	  att	  vi	  kan	  förpacka	  den	  och	  
visa	  upp	  den	  i	  både	  funktionalitet,	  tillgänglighet	  och	  ge	  den	  en	  tilltalande	  form.	  



Ingrid  Nilsson,  rektor  
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Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck?      
Som	  jag	  har	  uppfattat	  det	  så	  finns	  det	  pengar	  i	  de	  offentliga	  verksamheterna,	  dvs	  landsting	  
och	  kommun	  för	  att	  utsmycka	  det	  offentliga	  rummet	  med	  modern	  design	  och	  arkitektur.	  Det	  
köps	  in	  konst	  för	  ett	  antal	  miljoner	  varje	  år	  som	  placeras	  ut	  i	  offentliga	  lokaler.	  Tex	  så	  fick	  
Ålsta	  i	  våra	  nya	  lokaler	  i	  Sundvall	  genom	  Landstinget	  möjlighet	  att	  utsmycka	  de	  
gemensamma	  utrymmena	  med	  både	  konst	  och	  annan	  ny	  design.	  Jag	  vet	  också	  att	  i	  de	  
nybyggnationer	  som	  gjorts	  i	  Härnösands	  kommun,	  tex	  Härnösand	  arena	  och	  
Centralstationen	  så	  har	  pengar	  lagts	  både	  på	  att	  få	  en	  god	  design	  av	  och	  i	  byggnaderna	  samt	  
även	  utsmyckningen	  av	  dessa.	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  av	  vikt	  att	  vi	  ur	  politisk	  synvinkel	  fortsätter	  
att	  värna	  detta	  arbete	  och	  att	  allas	  rättighet	  till	  kultur	  får	  en	  större	  plats	  i	  den	  politiska	  
debatten.	    
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  
Har	  ingen	  koll	  på	  detta	  egentligen,	  men	  det	  finns	  ju	  ett	  företag	  i	  Rö,	  Sågverket.	  Det	  har	  ju	  
varit	  med	  i	  nån	  känd	  designtidning	  i	  år	  och	  fått	  väldig	  uppmärksamhet.	  Men	  det	  är	  ju	  
egentligen	  en	  restaurang	  och	  konferensanläggning.	  Så	  dom	  förenar	  väl	  båda	  kan	  man	  säga.	  
Dock	  vet	  jag	  inte	  om	  dom	  dessutom	  är	  en	  mötesplats	  för	  andra.	  Skulle	  kanske	  kunna	  bli	  om	  
man	  utvecklade	  frågan.	  
  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Jag	  tror	  att	  konstnärsverkstan	  tex	  är	  en	  sådan	  mötesplats.	  
  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  
Härnösand	  är	  ju	  traditionellt	  en	  stad	  där	  kultur	  har	  en	  stor	  plats	  och	  därför	  finns	  det	  ett	  antal	  
individer	  som	  driver	  frågor	  om	  design	  och	  arkitektur	  lokalt.	  Även	  länsmuseet	  och	  
Härnösands	  konsthall	  är	  institutioner	  som	  har	  dessa	  frågor	  på	  sin	  agenda.	  Detta	  tar	  sig	  
uttryck	  genom	  de	  utbud	  av	  aktiviteter	  som	  erbjuds.	  Båda	  ger	  även	  möjlighet	  för	  regionala	  
designers	  att	  erbjuda	  sina	  verk	  till	  försäljning.	  
  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
Nej	  det	  vet	  jag	  inte	  om	  jag	  vill	  påstå.	  



  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?  
Det	  finns	  ju	  industridesign	  på	  Mittuniversitet	  och	  det	  finns	  även	  i	  Umeå	  även	  om	  det	  är	  lite	  
utanför	  vår	  region.  	  Ålsta	  har	  ju	  Modedesignlinjen.	  Ålsta	  utmärker	  sig	  väl	  inte	  nämvärt	  just	  
nu	  men	  hoppas	  att	  kunna	  sätta	  utbildningen	  på	  kartan	  framöver.	  Vad	  det	  gäller	  Miun	  så	  
antar	  jag	  att	  det	  finns	  forskning	  eftersom	  det	  är	  ett	  universitet,	  men	  jag	  vet	  väldigt	  lite	  om	  
utbildningen	  som	  sådan.	  
  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
Det	  kan	  jag	  inte	  uttala	  mig	  om.	  
  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Det	  vet	  jag	  inte	  heller.	  	  
  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
Ja	  det	  tror	  jag.	  Jag	  vet	  inte	  så	  mycket	  om	  den	  frågan	  heller,	  men	  det	  man	  kan	  konstatera	  är	  
ju	  att	  när	  det	  byggs	  nytt	  så	  har	  man	  varit	  väldigt	  noga	  med	  att	  det	  ska	  vara	  en	  modern	  design	  
och	  att	  den	  ska	  passa	  in	  i	  den	  övriga	  stadsbilden.	  	  
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?    
  

-‐ Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  
utifrån  kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  
(samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  kulturarv,  snarare  än  ur  
tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  

Min	  åsikt	  är	  att	  människors	  lärande	  och	  växande	  handlar	  om	  att	  använda	  båda	  
hjärnhalvorna,	  dvs	  både	  teoretisk	  och	  estetisk	  input.	  Generellt	  sett	  mår	  människor	  bra	  av	  
att	  skapa	  och	  det	  ger	  oss	  kreativa	  invånare.	  Det	  kan	  gälla	  såväl	  musik	  som	  design	  eller	  
teater.	  Föra	  att	  främja	  en	  god	  samhällsutveckling	  anser	  jag	  därför	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  
finns	  fler	  arenor	  för	  att	  tillgodose	  detta.	  Jag	  anser	  också	  att	  man	  politiskt	  borde	  avsätta	  
mer	  medel	  för	  att	  skapa	  arenor	  och	  mötesplatser	  som	  ger	  människors	  möjlighet	  att	  
skapa.	  För	  mycket	  fokus	  ligger	  idag	  på	  det	  teoretiska.	  
	  
Nu	  har	  jag	  försökt	  att	  svara	  på	  detta	  så	  gott	  jag	  kan	  utifrån	  ett	  helt	  okunnigt	  perspektiv.	  
Håll	  till	  godo	  ☺	  
	  
Mvh	  Ingrid	  Nilsson 



Kristina	  Brink,	  universitetslektor	  grafisk	  design	  och	  kommunikation	  
Mittuniversitetet	  
kristina.brink@miun.se	  
	  
1)	  Hur	  ser	  det	  ut	  idag	  i	  Västernorrland	  när	  det	  gäller	  arkitektur	  och	  design?	  

Hur	  ser	  landskapet	  ut	  i	  dagsläget	  för	  Arkitektur	  och	  Design	  i	  Västernorrland?	  
Generellt	  har	  jag	  svårt	  att	  uttala	  mig	  om	  arkitektur	  efter	  som	  jag	  inte	  känner	  så	  många	  
som	  är	  verksamma	  inom	  detta	  område.	  
	  
Finns	  det	  arenor	  där	  design	  och	  företag	  möts	  idag?	  	  Om	  så	  vilka,	  hur	  sker	  mötet	  och	  
vad	  är	  målsättningen?	  
Inte	  många	  vad	  jag	  vet.	  Dessa	  möten	  uppstår	  nog	  i	  så	  fall	  mellan	  företag	  när	  de	  är	  
beställare	  av	  design	  och	  detta	  ger	  förhoppningsvis	  ”ringar	  på	  vattnet”.	  Jag	  tycker	  det	  
nedre	  planet	  i	  Stadshuset	  är	  ett	  bra	  exempel	  (näringslivsbolaget	  och	  turistbyrån)	  där	  
man	  samarbetat	  med	  formgivare	  från	  orten	  och	  i	  samband	  med	  invigning	  etc.	  lyft	  fram	  
formgivarna	  av	  inredning,	  utsmyckning	  osv.	  
	  
Art	  Local	  (deras	  showroom)	  och	  Made	  in	  Medelpad	  är	  ett	  annat	  mycket	  bra	  exempel	  då	  
företag	  och	  design	  möts.	  Art	  Local	  ordnar	  ofta	  utställningar	  osv	  där	  företag	  blir	  
inbjudna.	  

	  
Finns	  det	  "formöar"	  och	  självklara	  mötesplatser	  för	  design	  i	  regionen?	  	  
Vilken	  form	  har	  dessa	  initiativ?	  (genom	  företag,	  organisation	  eller	  annan	  form)	  
Mittuniversitetets	  designutbildningar,	  Svensk	  Form,	  Pecha	  Kucha,	  Konstföreningen,	  
Sundsvalls	  Museum	  även	  Idag	  Designbyrå	  och	  en	  handfull	  lokala	  designbyråer.	  
	  
Finns	  det	  starka	  röster	  -	  individer	  eller	  institutioner	  -	  som	  driver	  intressena	  inom	  
arkitektur	  och	  design	  i	  den	  lokala	  och	  regionala	  offentligheten?	  Vilka	  och	  hur?	  
Samma	  som	  ovan.	  Inom	  universitetets	  Grafiska	  designutbildning	  finns	  ett	  stort	  
engagemang	  inom	  design	  och	  dess	  utveckling.	  Ett	  etablerat	  samarbete	  finns	  med	  
Sundsvalls	  Museum,	  Svensk	  Form,	  Sundsvalls	  Konstförening,	  andra	  design	  utbildningar	  
i	  Sverige	  och	  utomlands	  samt	  nätverk	  inom	  förpackningar	  (Packbridge,	  Packaging	  
Arena).	  Inom	  grafisk	  design	  vid	  Mittuniversitetet	  är	  det	  Anna-Sara	  Fagerholm,	  Kristina	  
Brink	  och	  Niklas	  Fagerholm	  som	  driver	  frågor	  i	  ämnet	  och	  närliggande	  ämnen	  där	  
förpackningsformgivning	  är	  ett	  stort	  område.	  	  	  
Starkt	  drivande	  i	  regionen	  är	  också	  Anders	  Molin	  och	  Björn	  Öberg	  som	  båda	  verkar	  
inom	  designområdet	  (industridesign,	  grafisk	  design	  och	  illustration	  via	  designbyrån	  
Idag).	  
Vicci	  Sjöbom	  Andersson	  via	  Ateljébutiken	  i	  Allsta,	  hennes	  medverkan	  i	  Art	  Local	  och	  
Made	  in	  Medelpad.	  
Murberget	  (Läsmuseet	  i	  Västernorrlan).	  
	  
Finns	  intresset	  för	  design	  och	  arkitektur	  företrätt	  i	  nyhetsbevakning	  och	  debatt	  i	  
medierna?	  
I	  begränsad	  omfattning.	  
	  
Finns	  det	  utbildningar	  (och	  forskning)	  av	  något	  slag	  med	  mer	  kvalificerad	  inriktning	  
mot	  form,	  design,	  arkitektur	  i	  regionen?	  Vilka	  och	  på	  vilket	  sätt	  utmärker	  de	  sig?	  	  	  



Vid	  Mittuniversitetet	  finns	  kandidat	  och	  masterprogram	  inom	  Industridesign	  och	  
Grafisk	  design.	  Industridesign	  arbetar	  främst	  med	  Design	  för	  alla	  och	  Grafisk	  design	  
har	  Förpackningsdesign	  och	  kommunikation	  som	  röd	  tråd	  i	  utbildningen.	  	  
Båda	  är	  unika	  i	  Sverige	  inom	  sina	  resp.	  specialområden.	  
Utbildningarna	  vid	  Träakademien	  i	  Kramfors	  (möbelsnickeri,	  byggnadsvård,	  
möbletapetsering	  osv).	  
	  
Hur	  starkt	  är	  "formmedvetandet"	  mer	  allmänt	  i	  regionen?	  Vad	  är	  de	  viktiga	  
förklaringarna	  till	  att	  formmedvetandet	  är	  starkt	  eller	  svagt?	  
Sundsvall	  är	  en	  klassisk	  industristad,	  före	  1995	  har	  det	  inte	  funnits	  utbildningar	  på	  
högskolenivå	  inom	  design	  i	  Sundsvallsregionen.	  Formmedvetandet	  har	  varit	  starkare	  
inom	  konst	  än	  design.	  Mycket	  håller	  på	  att	  hända	  inom	  design	  i	  regionen.	  
	  
Vilka	  områden	  är	  starka	  i	  Västernorrland?	  Finns	  det	  många	  arkitekter	  och	  designer?	  
Vilka	  områden	  behöver	  stärkas?	  
Viktigt	  att	  ovanstående	  områden	  stärks.	  Vi	  behöver	  stimulera	  fler	  färdiga	  designer	  från	  
Mittuniversitetet	  att	  känna	  glädje	  i	  att	  stanna	  i	  regionen.	  
	  
Hur	  hävdas	  intresset	  av	  god	  arkitektur	  i	  kommunerna?	  Hur	  hävdas	  intresset	  från	  
byggherrar	  och	  byggföretag?	  
Har	  ingen	  egentlig	  uppfattning,	  men	  tycker	  att	  det	  är	  märkligt	  att	  det	  just	  nu	  inte	  finns	  
någon	  stadsarkitekt	  i	  Sundsvall.	  

	  
	  
2)	  Vad	  ser	  du	  för	  utvecklingspotential	  i	  Västernorrland?	  
	  
Utifrån	  det	  som	  är	  styrkorna	  och	  svagheterna	  i	  Västernorrland,	  vad	  skulle	  du	  se	  som	  
utvecklingspotential	  i	  regionen?	  	  
Styrkorna	  är	  utbildningarna	  som	  finns	  inom	  designområdet	  och	  där	  finns	  stora	  
utvecklingsmöjligheter.	  Fler	  möjligheter	  att	  delta	  i	  gränsöverskridande	  forskningsprojekt	  
skulle	  gynna	  utvecklingen.	  	  
	  
Hur	  skulle	  design	  och	  arkitektur	  kunna	  integreras	  starkare	  och	  naturligt	  inom	  olika	  
områden,	  som	  gynnar	  kulturen	  och	  det	  specifika	  områdets	  utvecklingskraft?	  (Tänk	  utifrån	  
kulturens	  och	  det	  gemensammas	  utgångspunkt	  (samhällsnytta/samhällsutveckling),	  även	  
kulturarv,	  snarare	  än	  ur	  tillväxtfrämjande/monetärt	  perspektiv)	  
Många	  intressanta	  forskningsprojekt	  pågår	  kring	  framtidens	  papper,	  skogen	  osv	  där	  
design	  är	  en	  viktig	  pusselbit.	  

-‐  
/Kristina	  Brink	  
	  



Lars-Åke Mikaelsson, universitetslektor byggingenjör Hållbart byggande 
Mittuniversitetet 
lars-ake.mikaelsson@miun.se 
  
Frågebatteri  -‐  Stärkt  nationell  infrastruktur  för  design  och  arkitekturområdet	  
  
  
1)  Hur  ser  det  ut  idag  i  Västernorrland  när  det  gäller  arkitektur  och  design?  
  
  -‐  Hur  ser  landskapet  ut  i  dagsläget  för  Arkitektur  och  Design  i  Västernorrland?  
Svar:  Det  finns  som  jag  ser  det  många  intressanta  initiativ  både  bland  praktiska  utövare  och  
även  bland  kommunerna.  När  det  gäller  arkitektur  kopplat  till  hållbart  byggande  kan  särskilt  
framhållas  Anders  Nyquist  som  en  föregångare  lokalt,  regionalt,  nationellt  och  
internationellt.  Här  kan  även  nämnas  Bertil  Harström  (Sundsvall)  och  Andreas  Brännlund  
(Härnösand)  som  i  egenskap  av  konsulter  driver  designprojekt.	  
  
  
-‐	  Var  kan  det  i  Västernorrland  finnas  intresse  av  att  hävda  den  goda  designen  och  den  goda  
arkitekturen?    Var  sker  det  idag  (exempelvis  genom  föreningar,  arenor,  museer  eller  
motsvarande  institutioner)  och  hur  kan  detta  komma  till  uttryck  idag?    
Svar:  Ett  intressant  initiativ  har  tagits  av  Sundsvalls  kommun  i  projektet  Grönt  boende  där  
särskilt  intresserade  ska  vara  med  i  processen  att  forma  sina  egna  bostäder  i  samverkan  med  
Anders  Nyquist,  kommunens  plan  och  byggavdelning  och  Mittuniversitetets  avdelningar  för  
Industridesign  och  Ekoteknik  och  hållbart  byggande.  Naturum  Borgsjö  i  Ånge  kommun  är  ett  
annat  exempel  där  ovan  nämnda  avdelningar  vid  Mittuniversitetet  deltar  i  
ombyggnadsprocessen  tillsammans  med  handläggare  i  kommunen  och  arkitekter  med  långa  
erfarenhet  och  kompetens  när  det  gäller  hållbart  byggande  (Karin  Nyquist,  Anark  och  Eva  
Sunesson  Sweco)  
    
  
-‐  Finns  det  arenor  där  design  och  företag  möts  idag?    Om  så  vilka,  hur  sker  mötet  och  vad  är  
målsättningen?  
Svar:  Ovan  nämnda  projekt  Grönt  boende  och  Naturum  Borgsjö  är  exempel  på  sådana  
arenor.  
  
  
-‐  Finns  det  "formöar"  och  självklara  mötesplatser  för  design  i  regionen?  Vilken  form  har  
dessa  initiativ?  (genom  företag,  organisation  eller  annan  form)  
Svar:  Jag  är  själv  inte  så  insatt  i  just  frågor  dessa  frågor  och  hänvisar  här  till  Mikael  Marklund  
som  är  chef  för  avdelningen  Industridesign,  och  Lena  Lorentzen  som  är  professor  vid  samma  
avdelning.  
  
  
-‐  Finns  det  starka  röster  -‐  individer  eller  institutioner  -‐  som  driver  intressena  inom  arkitektur  
och  design  i  den  lokala  och  regionala  offentligheten?  Vilka  och  hur?  



Svar:  Jag  är  själv  inte  så  insatt  i  just  frågor  dessa  frågor  och  hänvisar  här  till  Mikael  Marklund  
som  är  chef  för  avdelningen  Industridesign,  och  Lena  Lorentzen  som  är  professor  vid  samma  
avdelning.  
  
  
-‐  Finns  intresset  för  design  och  arkitektur  företrätt  i  nyhetsbevakning  och  debatt  i  medierna?  
Svar:  Jag  hänvisar  här  till  Mikael  Marklund  som  är  chef  för  avdelningen  Industridesign,  och  
Lena  Lorentzen  som  är  professor  vid  samma  avdelning.  
  
-‐  Finns  det  utbildningar  (och  forskning)  av  något  slag  med  mer  kvalificerad  inriktning  mot  
form,  design,  arkitektur  i  regionen?  Vilka  och  på  vilket  sätt  utmärker  de  sig?  
Svar:  Jag  hänvisar  här  till  Mikael  Marklund  som  är  chef  för  avdelningen  Industridesign,  och  
Lena  Lorentzen  som  är  professor  vid  samma  avdelning.      
  
-‐  Hur  starkt  är  "formmedvetandet"  mer  allmänt  i  regionen?  Vad  är  de  viktiga  förklaringarna  
till  att  formmedvetandet  är  starkt  eller  svagt?  
Svar:  Jag  hänvisar  här  till  Mikael  Marklund  som  är  chef  för  avdelningen  Industridesign,  och  
Lena  Lorentzen  som  är  professor  vid  samma  avdelning.      
  
  
-‐  Vilka  områden  är  starka  i  Västernorrland?  Finns  det  många  arkitekter  och  designer?  Vilka  
områden  behöver  stärkas?  
Svar:  Jag  hänvisar  här  till  tidigare  svar  och  Mikael  Marklund  som  är  chef  för  avdelningen  
Industridesign,  och  Lena  Lorentzen  som  är  professor  vid  samma  avdelning.      
  
  
-‐  Hur  hävdas  intresset  av  god  arkitektur  i  kommunerna?  Hur  hävdas  intresset  från  byggherrar  
och  byggföretag?  
Svar:  Det  finns  en  del  intressanta  projekt  i  Örnsköldsvik  som  jag  dock  inte  har  någon  djupare  
kunskap  om.  Särskilt  intressant  är  det  nyligen  avslutade  projektet  ”Bygd  och  stad  i  balans”  
där  man  på  ett  integrerat  sätt  arbetat  med  samtidig  och  ömsesidig  utveckling  av  stads-‐  och  
landsbygdsbyggande.  
  
2)  Vad  ser  du  för  utvecklingspotential  i  Västernorrland?  
  
-‐  Utifrån  det  som  är  styrkorna  och  svagheterna  i  Västernorrland,  vad  skulle  du  se  som  
utvecklingspotential  i  regionen?  
Svar:  Styrkorna  är  en  god  kompetens  när  det  gäller  hållbart  byggande  och  det  finns  
förutsättningar  för  samtidig  utveckling  av  landsortsbyggande  och  stadsbyggande.  Ett  
problem  är  den  negativa  befolkningsutvecklingen  som  gör  att  de  redan  glest  befolkade  
kommuner  tenderar  att  ha  behov  av  att  riva  i  stället  för  att  bygga.  Man  kan  ju  även  se  
tomma  byggnader  som  en  resurs  som  skapar  förutsättningar  för  nyföretagande  och  
inflyttning.  
    
  
-‐  Hur  skulle  design  och  arkitektur  kunna  integreras  starkare  och  naturligt  inom  olika  
områden,  som  gynnar  kulturen  och    det  specifika  områdets  utvecklingskraft?  (Tänk  utifrån  



kulturens  och  det  gemensammas  utgångspunkt  (samhällsnytta/samhällsutveckling),  även  
kulturarv,  snarare  än  ur  tillväxtfrämjande/monetärt  perspektiv)  
Svar:  En  viktig  potential  finns  på  landsbygden  speciellt  längs  älvdalarna.  Man  borde  satsa  på  
att  förbättra  infrastrukturen  för  kultur  och  kommunikation  i  dessa  områden  och  koppla  till  
utvecklingen  i  tätorterna.  Närheten  till  storslagen  natur  och  ett  relativt  oförstört  
kulturlandskap  är  en  mycket  stor  tillgång  som  borde  tas  som  utgångspunkt  för  att  locka  
kreativa  och  entreprenörsinriktade  person  att  etablera  sig  i  regionen.  Här  finns  en  möjlighet  
att  göra  något  bra  av  den  ökande  invandringen.  Det  kan  bli  ett  mycket  intressant  alternativ  
för  många  till  att  etablera  sig  i  storstäderna.    
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1)	  Hur	  ser	  det	  ut	  idag	  i	  Västernorrland	  när	  det	  gäller	  arkitektur	  och	  design?

	  -‐	  Hur	  ser	  landskapet	  ut	  i	  dagsläget	  för	  Arkitektur	  och	  Design	  i	  Västernorrland?

TV:	  Ur	  mi2	  perspekCv	  är	  det	  mycket	  posiCvt	  a2	  Mi2universitetet	  bedriver	  kandidatutbildning	  i	  
industridesign	  samt	  a2	  Design	  i	  Västernorrland	  finns.	  DIV	  har	  arbetat	  med	  designfrågor	  under	  hela	  
den	  Cd	  jag	  varit	  verksam	  som	  designer	  och	  det	  har	  haF	  stor	  betydelse	  för	  mig	  vad	  gäller	  kontakter	  
inom	  såväl	  näringsliv	  som	  inom	  designerkåren.	  PosiCvt	  också	  a2	  designtävlingen	  ”DesignOpen”	  
återupptagits.	  Som	  lärare	  inom	  industridesign	  har	  jag	  genom	  åren	  upplevt	  effekten	  av	  denna	  
tävling	  då	  ungdomar	  vid	  e2	  flertal	  Cllfällen	  berä2at	  a2	  just	  ”DesignOpen”	  eller	  ”Forma”	  som	  
tävlingen	  he2e	  från	  start	  var	  deras	  inkörsport	  Cll	  a2	  vilja	  bli	  designer.	  En	  tävling	  som	  ”DesignOpen”	  
är	  e2	  långsikCgt	  arbete	  som	  kräver	  stor	  uthållighet.	  VikCgt	  är	  a2	  i	  profileringen	  och	  t.ex.	  val	  av	  
tävlingsuppgiFer	  finna	  frågeställningar	  som	  lyFer	  design	  på	  e2	  adekvat	  sä2	  ur	  e2	  
framCdsperspekCv	  vilket	  jag	  tycker	  man	  lyckats	  bra	  med.	  I	  Sundsvall	  finns	  även	  
designkonsulPirman	  ”IDAG”	  som	  grundades	  av	  fd.	  studenter	  på	  MiunID.	  Också	  e2	  exempel	  på	  den	  
långsikCga	  effekten	  av	  utbildning.	  För	  regionen	  är	  det	  förstås	  av	  stor	  vikt	  a2	  designtjänster	  går	  a2	  
köpa	  på	  orten.	  Det	  finns	  flera	  exempel	  på	  fd.	  studenter	  som	  stannat	  kvar	  i	  regionen	  och	  startat	  
designföretag.	  Masterutbildningen	  ”Design	  for	  all”,	  som	  tyvärr	  är	  vilande	  för	  närvarande	  p.g.a.	  
tvingande	  besparingsåtgärder	  från	  Mi2universitetets	  ledning,	  har	  resulterat	  i	  flera	  kvarvarande	  
studenter.	  Från	  masterutbildningens	  pionjärgrupp,	  då	  även	  studenter	  från	  tredje	  land	  kunde	  
studera	  kostnadsfri2	  i	  Sverige,	  finns	  idag	  de	  flesta	  kvar	  i	  regionen	  vilket	  haF	  stor	  betydelse	  inom	  
fler	  områden	  än	  man	  först	  kunnat	  ana.	  Från	  pionjärgruppen	  arbetar	  idag	  vid	  Mi2universitetet	  fd.	  
studenter	  från	  Iran	  och	  Turkiet	  som	  forskare	  och	  lärare.	  ”Unicum”	  driver	  e2	  internaConellt	  center	  
och	  fd.	  studenter	  från	  Kina	  jobbar	  med	  företag	  från	  regionen	  mot	  den	  kinesiska	  marknaden.	  Dessa	  
designutbildade	  personer	  med	  olika	  kulturell	  bakgrund	  är	  en	  Cllgång	  som	  fler	  företag	  borde	  få	  upp	  
ögonen	  för	  i	  vår	  globala	  Cd.	  (För	  mer	  info	  ang.	  masterutbildningen	  och	  Unicum	  kontakta	  Lena	  
Lorentzen	  Lena.Lorentzen@miun.se).	  Arbetet	  med	  a2	  Cllgängliggöra	  Sverige	  fortsä2er	  och	  mycket	  
återstår.	  
Beträffande	  arkitektur	  är	  jag	  måhända	  bara	  uppdaterad	  inom	  de	  områden	  där	  jag	  har	  personligt	  
intresse.	  Arkitekt	  Anders	  Nyqvist	  är	  den	  jag	  först	  tänker	  på.	  Han	  har	  varit	  verksam	  och	  bosa2	  söder	  
om	  Sundsvall	  (kretsloppsbyn	  Rumpan	  i	  Njurunda,	  Sveriges	  första	  ekoby)	  under	  många	  år	  men	  blir	  
nu	  av	  åldersskäl	  mest	  verksam	  i	  Göteborg	  i	  närhet	  av	  sin	  do2er	  som	  också	  är	  arkitekt.	  Anders	  är	  
mer	  uppmärksammad	  internaConellt	  än	  lokalt	  och	  känd	  för	  miljö-‐	  och	  kretsloppsanpassning	  av	  
byggnader	  och	  städer.	  Se:	  h2p://www.ecocycledesign.com.	  E2	  exempel	  är	  Laggarbergs	  skola	  som	  
färdigställdes	  1995	  och	  då	  var	  Sveriges	  mest	  ekoanpassade	  skolbyggnad.	  Ekologiskt	  byggande	  och	  
miljöanpassat	  omställningsarbete	  tror	  jag	  ofrånkomligt	  är	  centrala	  delar	  för	  arkitektur	  och	  design	  i	  
framCden.	  Vid	  Mi2universitetet	  finns	  forskningsområdet	  ”Hållbara	  utvecklingsprocesser”	  och	  
program	  för	  hållbart	  byggande.	  Kontakt:	  Lars-‐Ake.Mikaelsson@miun.se.



-‐	  Var	  kan	  det	  i	  Västernorrland	  finnas	  intresse	  av	  a=	  hävda	  den	  goda	  designen	  och	  den	  goda	  
arkitekturen?	  	  Var	  sker	  det	  idag	  (exempelvis	  genom	  föreningar,	  arenor,	  museer	  eller	  motsvarande	  
insBtuBoner)	  och	  hur	  kan	  de7a	  komma	  Bll	  u=ryck?	  	  

TV:	  Min	  åsikt	  är	  a2	  mi2sverigeregionen	  bör	  profilera	  sig	  tydligt	  vad	  gäller	  de	  resurser	  vi	  har	  a2	  
utgå	  ifrån	  som	  t.ex.	  trä.	  E2	  bä2re	  material	  ur	  miljöhänseende	  är	  svårt	  a2	  frambringa	  och	  här	  finns	  
en	  fungerande	  infrastruktur	  beträffande	  hela	  kedjan	  för	  virkeshantering.	  Forskning	  och	  utveckling	  
med	  utgångspunkt	  från	  trä	  som	  råvara	  finns	  redan	  etablerat	  i	  anslutning	  Cll	  Mi2universitetet	  i	  
samarbete	  med	  SCA	  m.fl.	  företag.	  Tyvärr	  finns	  risk	  a2	  många	  intressanta	  projekt	  lägges	  ned	  då	  
sjösä2ningsfasen	  från	  utveckling	  Cll	  marknad	  oFa	  är	  längre	  och	  mer	  kostsam	  än	  beräknat	  och	  a2	  
uthålligheten	  och	  de	  verkliga	  visionerna	  saknas.	  Kommunledningarna	  bör	  uppdateras	  och	  utbildas	  
konCnuerligt	  om	  design	  och	  arkitektur.	  LångsikCga	  mål	  och	  tydliga	  visioner	  om	  hur	  design	  och	  
arkitektur	  kan	  användas	  för	  a2	  påverka	  framCdsutvecklingen	  i	  önskad	  riktning	  måste	  förmedlas.	  
Vikten	  av	  goda	  exempel	  kan	  inte	  nog	  understrykas	  men	  uppföljning	  och	  visningsverksamhet	  måste	  
också	  prioriteras.	  I	  mi2sverigeregionen	  bör	  man	  i	  första	  hand	  bygga	  i	  trä.	  Massiva	  
träkonstrukConer.	  Ur	  miljöhänseende	  bä2re	  och	  för	  människor	  behagligare	  konstrukConer	  uppnås	  
inte	  idag	  på	  annat	  sä2.	  (Kontakt:	  BerCl	  Harström,	  berCl@inredningsgruppen.se).	  Ibland	  ligger	  
företagen	  före	  poliCkerna	  vad	  gäller	  framCdsvisioner	  och	  omställningsarbete.	  Se	  t.ex.	  GreenZone	  i	  
Umeå,	  (www.greenzone.nu)	  e2	  av	  de	  mest	  kretsloppsanpassade	  projekten	  i	  världen	  vid	  Cdpunkten	  
sekelskiFet	  då	  Carstedts/Ford	  Motor	  Company,	  McDonald's	  och	  Statoil	  invigde	  en	  komple2	  
bilanläggning,	  en	  energistaCon	  med	  livsmedelsbuCk	  och	  en	  vägrestaurang.	  (Bilanläggningar	  som	  
dessa	  anses	  annars	  vara	  bland	  de	  värsta	  miljöförorenarna).	  
I	  övrigt	  sker	  mycket	  i	  människors	  vardag	  och	  i	  det	  dolda.	  (Min	  personliga	  ståndpunkt	  är	  a2	  
omställningsarbetet	  i	  samhället	  är	  ofrånkomligt	  och	  a2	  det	  mesta	  beträffande	  produkter,	  system	  
och	  lösningar	  måste	  designas	  om.)	  Nu	  pågår	  e2	  omställningsarbete	  ibland	  av	  ekonomiska	  
drivkraFer	  och	  oFa	  av	  rent	  ideologiska.	  LivsmedelsbuCker	  har	  i	  flera	  fall	  förstå2	  värdet	  i	  a2	  
profilera	  sig	  som	  gröna.	  Ekologiskt	  har	  blivit	  e2	  konkurrensmedel	  inom	  flera	  branscher.	  På	  ideell-‐	  
och	  personbasis	  kommer	  miljömedvetandet	  Cll	  u2ryck	  i	  odlingsföreningar,	  
gemensamhetsanläggningar,	  bilpoler,	  maker-‐spaces,	  egna	  ekonomier,	  återbruk,	  loppisar,	  couch-‐
surfing,	  samåkning,	  friluFsliv	  osv.	  Och	  där	  finns	  utmaningen	  för	  designer	  och	  arkitekter	  -‐	  a2	  förstå	  
sin	  samCd	  och	  a2	  hänga	  på.	  Se	  John	  Thackara’s	  h2p://www.doorsofpercepCon.com.	  Thackara	  har	  
talat	  och	  skrivit	  länge	  om	  de2a	  ämne	  och	  kanske	  börjar	  samCden	  komma	  ifa2.	  På	  MiunID	  har	  vi	  
även	  samarbete	  med	  Michael	  B	  Hardt	  som	  numer	  bor	  i	  Ångermanland.	  (Michael	  borde	  också	  
besvara	  dessa	  frågor.	  m@michael-‐hardt.com).	  (Se	  även	  h2ps://www.youtube.com/watch?
v=XJ9PtIL2B0I).

-‐	  Finns	  det	  arenor	  där	  design	  och	  företag	  möts	  idag?	  	  Om	  så	  vilka,	  hur	  sker	  mötet	  och	  vad	  är	  
målsä=ningen?

TV:	  Från	  min	  horisont	  finns	  MiunID	  och	  Design	  i	  Västernorrland.	  MiunID	  driver	  konCnuerligt	  
projekt	  med	  företag	  och	  organisaConer	  där	  studenter	  tränar	  designtänk	  på	  produkter,	  tjänster,	  
företag,	  organisaConer	  osv.	  Kunskapsutbytet	  är	  stort	  för	  såväl	  uppdragsgivare	  som	  studenter.	  
Företag	  och	  organisaConer	  lär	  mer	  om	  vad	  design	  kan	  vara	  och	  samarbetet	  fortsä2er	  inte	  sällan	  
eFer	  avslutade	  projekt.	  

-‐	  Finns	  det	  "formöar"	  och	  självklara	  mötesplatser	  för	  design	  i	  regionen?	  Vilken	  form	  har	  dessa	  
iniBaBv?	  (genom	  företag,	  organisaBon	  eller	  annan	  form)

TV:	  DIV	  är	  nog	  den	  mest	  självklara	  mötesplatsen.	  Även	  här	  vikCgt	  betona	  uthållighet	  och	  
långsikCga	  mål.	  Inarbetning	  tar	  Cd.



-‐	  Finns	  det	  starka	  röster	  -‐	  individer	  eller	  insBtuBoner	  -‐	  som	  driver	  intressena	  inom	  arkitektur	  och	  
design	  i	  den	  lokala	  och	  regionala	  offentligheten?	  Vilka	  och	  hur?

TV:	  Inte	  i	  så	  stor	  utsträckning	  enligt	  mig	  förutom	  de	  redan	  nämnda.

-‐	  Finns	  intresset	  för	  design	  och	  arkitektur	  företrä=	  i	  nyhetsbevakning	  och	  deba=	  i	  medierna?

TV:	  Deba2en	  är	  obefintlig	  såväl	  lokalt	  som	  naConellt.	  Det	  skrivs	  inte	  i	  dessa	  frågor	  idag	  jämfört	  
med	  Cdigare.	  Det	  sker	  ingen	  designkriCk,	  ingen	  deba2.	  Det	  är	  tråkigt	  men	  samhällsklimatet	  har	  
blivit	  på	  e2	  annat	  sä2.	  Hela	  industrialismen	  och	  konsumismen	  har	  kommit	  Cll	  en	  fas	  då	  
perspekCvet	  blivit	  så	  stort	  och	  globalt	  a2	  man	  som	  medborgare	  kanske	  inte	  känner	  sig	  delakCg?

-‐	  Finns	  det	  utbildningar	  (och	  forskning)	  av	  något	  slag	  med	  mer	  kvalificerad	  inriktning	  mot	  form,	  
design,	  arkitektur	  i	  regionen?	  Vilka	  och	  på	  vilket	  sä=	  utmärker	  de	  sig?	  	  

TV:	  MiunID:	  Industridesign	  kandidat	  och	  master	  (Design	  for	  All).	  Träakademien	  i	  Kramfors	  med	  
möbeldesign,	  möbeltapetsering,	  byggnadsvård	  och	  smide.	  (Här	  har	  vi	  möjlighet	  a2	  lyFa	  
hantverksstatusen	  och	  kunnandet	  som	  borde	  vara	  signifikaCvt	  för	  regionen.	  Tyvärr	  skars	  
utbildningens	  tredje	  år	  bort	  i	  besparingsivern	  men	  på	  sikt	  kan	  vi	  lyFa	  in	  hantverksområdet	  Cll	  det	  
akademiska.	  Sveriges	  och	  världens	  första	  hantverksdoktorand	  lade	  fram	  sin	  avhandling	  om	  
stolpverkskonstrukConer	  2012	  vid	  insCtuConen	  för	  kulturvård	  vid	  Göteborgs	  universitet.	  Sundsvalls	  
konstskola	  måste	  också	  nämnas	  och	  a2	  den	  behöver	  stärkas.

-‐	  Hur	  starkt	  är	  "formmedvetandet"	  mer	  allmänt	  i	  regionen?	  Vad	  är	  de	  vikBga	  förklaringarna	  Bll	  
a=	  formmedvetandet	  är	  starkt	  eller	  svagt?

TV:	  Svagt	  enligt	  min	  mening.	  Min	  förklaringsmodell	  är	  den	  storskaliga	  industritradiConen.	  A2	  man	  
åtminstone	  i	  Medelpad	  har	  underska2at	  det	  lokala	  arvet.	  En	  faqgdomsprägel	  har	  funnits	  och	  de	  
stora	  bolagen	  som	  övertagit	  skog	  och	  mark	  har	  skapat	  rikedomar	  som	  hamnat	  i	  sydligare	  delar	  av	  
landet	  och	  utomlands.	  Något	  av	  en	  ”u-‐landsproblemaCk”.	  

-‐	  Vilka	  områden	  är	  starka	  i	  Västernorrland?	  Finns	  det	  många	  arkitekter	  och	  designer?	  Vilka	  
områden	  behöver	  stärkas?

TV:	  -‐

-‐	  Hur	  hävdas	  intresset	  av	  god	  arkitektur	  i	  kommunerna?	  Hur	  hävdas	  intresset	  från	  byggherrar	  och	  
byggföretag?

TV:	  Vet	  ej	  blir	  mi2	  korta	  svar.	  Även	  om	  det	  kan	  och	  bör	  diskuteras	  huruvida	  t.ex.	  Ting	  1	  av	  Kai	  &	  
Wingårdh	  är	  god	  arkitektur	  och	  a2	  det	  är	  roligt	  a2	  e2	  sådant	  bygge	  händer	  i	  Övik	  så	  känner	  jag	  
mig	  personligen	  lä2	  uppgiven	  och	  besviken	  över	  a2	  man	  Cllåts	  placera	  byggnaden	  ovanpå	  det	  K-‐
märkta	  Tingshuset	  från	  1967	  av	  Dick	  Sjöberg	  och	  Mats	  Uusma.	  

2)	  Vad	  ser	  du	  för	  utvecklingspoten=al	  i	  Västernorrland?

-‐	  UBfrån	  det	  som	  är	  styrkorna	  och	  svagheterna	  i	  Västernorrland,	  vad	  skulle	  du	  se	  som	  
utvecklingspotenBal	  i	  regionen?	  

TV:	  En	  region	  måste	  utgå	  från	  och	  bygga	  på	  sina	  invånare	  samt	  de	  naturliga	  Cllgångar	  som	  finns	  
betr.	  natur-‐,	  kultur,	  tradiCon	  osv.	  Har	  man	  en	  stark	  vision	  kan	  man	  stärka	  de	  områden	  man	  har	  



kompetens	  och	  förutsä2ningar	  inom.	  Som	  en	  följd	  kommer	  människor	  med	  liknande	  ideal	  och	  
idéer	  inom	  närliggande	  områden	  a2	  dras	  Cll	  regionen.	  Michael	  Hardt	  t.ex.	  som	  varit	  verksam	  i	  
Tyskland	  och	  Frankrike	  betonar	  hur	  unik	  och	  ovärderlig	  tystnaden	  och	  mörkret	  i	  Ångermanland	  är	  
na2eCd.	  Då	  är	  det	  en	  strategisk	  design-‐	  och	  planeringsfråga	  om	  huruvida	  man	  kan	  bevara	  och	  även	  
profilera	  sig	  för	  en	  sådan	  Cllgång.	  Sä2er	  man	  då	  upp	  gatuljus	  har	  man	  motverkat	  värdet	  av	  och	  
möjligheterna	  för	  en	  ”Dark	  Space	  Area”.	  I	  en	  framCd	  skulle	  man	  kunna	  tänka	  sig	  ”kulturella	  öar”	  
där	  olika	  byar	  och	  samhällen	  har	  olika	  inriktning	  och	  specialiteter.	  Som	  individ	  kan	  man	  välja	  var	  
man	  vill	  bo	  eller	  vilken	  gemenskap	  man	  vill	  Cllhöra.	  Man	  kan	  naturligtvis	  fly2a	  och	  resa	  fri2	  mellan	  
olika	  områden.	  E2	  stort	  fokus	  kommer	  a2	  ligga	  på	  gemenskap,	  kultur	  och	  friCd	  som	  grund	  för	  valet	  
av	  bostadsort.	  I	  den	  mån	  ekonomiska	  styrmedel	  skall	  beaktas	  torde	  det	  vara	  dyrare	  a2	  leva	  i	  en	  
storstad	  som	  troligtvis	  även	  fortsä2ningsvis	  kommer	  vara	  en	  mer	  krävande	  och	  miljöbelastande	  
apparat	  för	  a2	  Cllgodose	  invånarnas	  behov.	  Skogsnäs	  i	  Ramsele	  som	  grundades	  på	  70-‐talet	  kan	  ses	  
som	  e2	  exempel	  på	  en	  ”kulturell	  ö”	  i	  Västernorrland.	  Där	  har	  man	  egen	  skola	  och	  eget	  kulturhus.	  
Ungefär	  40	  vuxna	  och	  många	  barn	  lever	  där	  idag.	  UrkulPesCvalen	  i	  Näsåker	  kan	  ses	  som	  e2	  u2ryck	  
för	  Skogsnäs	  som	  en	  ”kulturell	  ö”.	  Åre	  i	  Jämtland	  kanske	  kan	  betraktas	  som	  en	  ”kulturell	  ö”	  dit	  
många	  unga	  med	  specialintresse	  för	  friluFsliv	  och	  uPörsåkning	  i	  olika	  former	  dras.	  Y2erjärna	  söder	  
om	  Stockholm	  är	  e2	  annat	  exempel	  på	  ”kulturell	  ö”	  där	  e2	  antroposofiskt	  center	  etablerats	  och	  
blivit	  en	  vikCg	  inspiraCons-‐	  och	  påverkansfaktor	  för	  hela	  Sverige.	  Många	  idéer	  inom	  arkitektur,	  
design,	  konst,	  pedagogik,	  sjukvård,	  läkekonst,	  trädgårdsodling,	  jordbruk	  osv.	  som	  idag	  förekommer	  
på	  många	  håll	  i	  samhället	  har	  e2	  ursprung	  i	  Järna.	  I	  viss	  mån	  kan	  Staffansgården	  i	  Delsbo,	  
Hälsingland,	  sägas	  ha	  en	  liknande	  kulturell	  bas	  i	  och	  med	  Camphill’s	  etablering	  även	  om	  man	  där	  
har	  en	  specifik	  inriktning	  mot	  läkepedagogik	  och	  socialterapi	  för	  personer	  med	  fysiska	  och	  psykiska 	  
funkConsnedsä2ningar.	  Man	  har	  e2	  eget	  kulturhus	  +	  verkstäder	  och	  driver	  verksamheter	  av	  olika	  
slag.	  

-‐	  Hur	  skulle	  design	  och	  arkitektur	  kunna	  integreras	  starkare	  och	  naturligt	  inom	  olika	  områden,	  som	  
gynnar	  kulturen	  och	  	  det	  specifika	  områdets	  utvecklingskraM?	  (Tänk	  uBfrån	  kulturens	  och	  det	  
gemensammas	  utgångspunkt	  (samhällsny=a/samhällsutveckling),	  även	  kulturarv,	  snarare	  än	  ur	  
BllväxPrämjande/monetärt	  perspekBv)

TV:	  På	  denna	  fråga	  återknyter	  jag	  Cll	  John	  Thackara.	  För	  a2	  åstadkomma	  en	  önskad	  framCd	  måste	  
designer	  och	  arkitekter	  ut	  i	  samhället	  som	  det	  ser	  ut	  idag	  och	  fånga	  upp	  ”goda”	  strömningar.	  
Grundidéerna	  finns	  redan	  och	  vad	  som	  kan	  behövas	  är	  hjälp	  med	  kreaCva	  processer	  och	  
övergripande	  perspekCv.	  De2a	  synsä2	  kallas	  ibland	  ”Permakulturdesign”	  vilket	  betyder	  a2	  man	  
först	  inventerar	  vad	  man	  har	  för	  Cllgångar	  och	  sedan	  på	  e2	  designmässigt	  sä2	  gör	  det	  mest	  
opCmala	  uCfrån	  förutsä2ningarna.	  Den	  inom	  Cdig	  modernisms	  klassiska	  designprincip	  om	  a2	  
åstadkomma	  mesta	  möjliga	  med	  så	  lite	  som	  möjligt	  gäller.	  De2a	  kan	  även	  inräknas	  i	  en	  cirkulär	  
ekonomi	  vilket	  betyder	  a2	  man	  inte	  producerar	  sopor	  utan	  ser	  allt	  man	  har	  och	  åstadkommer	  som	  
Cllgångar	  med	  intenConen	  a2	  allt	  skall	  omhändertas	  och	  göras	  något	  av.	  Om	  en	  process	  skapar	  
stora	  mängder	  ”avfall”	  man	  ej	  klarar	  a2	  återvinna	  eller	  utny2ja	  så	  är	  det	  e2	  tecken	  på	  a2	  något	  är	  
fel	  och	  systemet	  eller	  processen	  måste	  designas	  om.	  	  De	  fyra	  hållbarhetsprinciperna	  som	  
definierats	  av	  ”Det	  naturliga	  steget”	  gällande	  1.	  ämnen	  från	  berggrunden,	  2.	  Ämnen	  från	  
samhället,	  3.	  Undanträngning	  av	  naturen	  och	  4.	  Mänskliga	  behov,	  bör	  gälla	  för	  all	  verksamhet.	  Den	  
biologiska	  mångfalden	  står	  i	  centrum.	  Designeryrket	  i	  form	  av	  a2	  skissa	  på	  en	  ny	  backspegel	  eller	  
fälg	  Cll	  en	  ny	  årsmodell	  av	  Volvo	  kanske	  inte	  behöver	  försvinna	  men	  det	  är	  liksom	  inte	  längre	  där	  
framCden	  ligger.	  Det	  är	  inte	  där	  det	  roliga	  äger	  rum	  som	  Thackara	  u2rycker	  det.	  Kunskap	  och	  
teknik	  finns	  dessutom	  Cllgänglig	  för	  många	  idag	  och	  som	  e2	  svar	  på	  biljä2arnas	  tröghet	  och	  
motvilja	  Cll	  alternaCv	  kommer	  projekt	  i	  sCl	  med	  Wikispeed,	  där	  entusiaster	  tar	  saken	  i	  egna	  
händer,	  a2	  växa	  fram.	  SignifikaCvt	  för	  vad	  en	  människa	  är	  är	  a2	  hon	  utvecklar	  redskap	  och	  verktyg	  
för	  a2	  förbä2ra	  och	  underlä2a	  sin	  befintliga	  situaCon.	  Den	  situaCon	  vi	  ser	  idag	  med	  klimathot,	  
konflikter,	  fysisk	  och	  psykisk	  ohälsa	  osv	  utgör	  jä2estora	  designutmaningar.	  Design	  har	  en	  framCd	  i	  
a2	  uPorma	  a2rakCva	  lösningar	  som	  folk	  vill	  ha	  och	  mår	  bra	  av	  samCdigt	  som	  de	  är	  hållbara.	  



Styrelsen
Svensk Form Västernorrland



Styrelsens kommentarer angående regionalföreningens 
hjärtefrågor 

Svensk Form Västernorrland har funnits i tio år och det vi idag 
fokuserar på är att bygga upp ett nätverk och en plattform för 
formintresserade. Vår mest synliga plattform för detta idag är våra 
Pecha Kucha kvällar som vi anordnar 3-4 gånger per år med ca 100-
150 besökande per kväll. Utöver detta så anordnar vi medlemskvällar 
hos våra medlemsbutiker samt föreläsningar och utflykter inom länet. 
Syftet med alla dessa event är att medvetandegöra design i olika 
former, belysa vårt läns unika arkitektur, lyfta fram formgivare och 
designers som är från eller verkar i länet samt uppmärksamma de 
innovationer och forskning som är verksamt här. 

Då vi inom styrelsen diskuterade vad våra hjärtefrågor är samt vad vi 
vill lyfta mer i framtiden så kom vi fram till tre saker; skola, trä och 
arkitektur. Skolan för att vi vill hjälpa till att lyfta fram de design- och 
formutbildningar som finns i länet, såsom Mittuniversitetets 
industridesignutbildning och grafisk formutbildning på kandidat- och 
masternivå. Universitetsutbildningarna samarbetar vi med redan nu 
men vi vill också bli bättre på att lyfta de slöjd- och konstutbildningar 
som finns, däribland Sundsvalls konstskola, Träakademin och 
Järnakademin, Hola Folkhögskola och Ålsta. Design- och 
formutbildningarna har inte uppmärksammats på samma sätt som de 
mer etablerade designskolorna i Sverige, vi vill bidra till bättre 
kunskap om utbildningarna och öka på deras rykte medialt på 
nationell nivå. Vi kan jobba bredare och fungera som en länk mellan 
skolorna för att få ett bättre samarbete dem emellan, här behövs mer 
resurser. Glappet mellan studier och arbete är svårt, många formgivare 
lämnar länet efter studier för att jobb på annat håll. Kanske kan 
Svensk Form Västernorrland hjälpa dessa designstudenter att komma 
ut i arbete genom kontakter med företag med möjlighet att få ha 
betald praktik och därmed få ett språng in på marknaden. 
Mittuniversitetet arbetar med Kompetenskontraktet som är en projekt 
som underlättar för studenter att skaffa praktik och 
näringslivskontakter i regionen, där kanske vi kan samarbete mer för 
att underlätta för studenterna. 

Träindustrin har alltid varit viktigt i vårt län både i Sverige och som 
exportvara, träpatronerna har en stor plats i historien och vårt läns 
utveckling. I dagens läge där trä och papper fått en annan roll är 
forskningen som görs på Mittuniversitetet och SCA oerhört viktigt för 
att få fram nya produkter av träfiber. Svensk Form Västernorrland vill 
bli bättre på att hjälpa till att lyfta forskningens betydelse och 
produktutvecklingen som följd. Vi vill främja utvecklandet av nya 
produkter med bas i träfiber, gärna med koppling till textilindustrin. 
FSCN –Fibre Science and Communication Network, forskningscentret 
på Mittuniversitetet och textilhögskolan i Borås har ett stort projekt 
ihop, Svensk Form Västernorrland kanske kan ha som målsättning av 



delta i forskningsprojekt, eventuellt med samfinansiering från 
moderföreningen. 

Arkitekturen har å ena sidan stor betydelse historiskt, Sundsvalls 
innerstad är starkt i sitt varumärke kring Stenstaden, det är något som 
vi är stolta över och vill lyfta och bevara. Samtidigt har länet i sig inte 
så stor dragningskraft kring nybyggnation med spännande och djärva 
konsultationer. Det finns idag ingen stadsarkitekt i Sundsvall och när 
det byggs påkostade byggnader, som Ting1 i Örnsköldsvik, anlitas 
stora nationellt kända arkitektbyråer i stället för lokala. Vi vill öka 
medvetandet om regionalt aktiva arkitekter och hitta vägar för 
beställare att anlita mer lokala aktörer samt att beställaren främjar god 
arkitektur framför kortsiktighet och beställningar enbart baserade på 
lägsta pris-princip. Ett exempel på hur detta inte har fungerat är de 
planerade området som ska byggas upp på Norra Kajen i Sundsvall, 
det kommer ha stadens bästa läge men de hus som än så länge är 
planerade har fått stor kritik för att vara väldigt tråkigt utformade, de 
pratas om ”nya miljonprogrammet”. Det behövs mer debatt kring 
ämnet. 

Svensk Form Västernorrland har en bra möjlighet att verka och agera 
inom dessa tre områden som en betydelsefull och opartisk röst. Vi har 
även god kontakt och bra samarbete med museerna i länet samt ett 
stort nätverk. Dock är det ibland svårt att hitta bra utställningslokaler 
och arenor för oss att verka på, museerna behöver bokas långt i 
förväg, det vore bra att kunna samla våra engagemang på en plats. 
Detta också för att öka intresset och kunskapen om design, arkitektur 
och form för allmänheten. I slutändan handlar det om att få mer 
ekonomiska resurser och kontaktnät nationellt för att agera språkrör 
för vår region ut till en bredare marknad i Sverige. 

 



Ordf Kiki Hammarströms kommentarer angående 
regionalföreningens hjärtefrågor 

 

Vilka är Svensk Forms behov och hjärtefrågor? 

Menar man nationellt? 

I så fall är det en starkare budget som kan göra föreningen mer synlig, 
ha en stark plattform i Stockholm och genomföra/stödja en bredare 
verksamhet i hela landet.  Det är en nationell angelägenhet att någon 
verkar för design och form, en svaghet om man skulle bygga på 
medlemsfinansiering, vilket inte funkar idag. 

En hjärtefråga kan vara att nå barn, ungdomar och unga vuxna. 

 Vilka behov har ni, vad verkar Svensk Form för i er region, hur 
jobbar ni, vilka frågor och lösningar önskar ni driva? 

Våra behov är att få tillbaka ett anslag som tidigare så vi lättare kan 
växla upp med andra aktörer i regionen. Då skulle man kunna 
samarbeta med utställningsarrangörer och andra aktiva inom 
designområdet och kulturområdet. 

I vår region verkar vi för att bli synliga genom aktiviteter som sätter 
designområdet i fokus som t ex Pecha Kucha där vi når långt utanför 
medlemmarna, och kan på så sätt värva fler medlemmar. Men vi vill 
också göra något för de medlemmar vi har genom studieresor och 
besök på intressanta ställen i länet. Men ha möjlighet att göra något 
utanför länet vore givande, höja kunskapen och intresset för form och 
design för både medlemmar och oss själva. Att resa med hela 
styrelsen till Stockholm eller Malmö eller Gbg/Röhsska vore bra, det 
blir alltid några få i styrelsen som kan ta del av det som bjuds i form 
av regionalföreningskonferenser, årsmöten, möbelmässor mm. 

Vi samverkar gärna med Design i Västernorrland och Mittuniversitetet 
där vi känner att vi har en viktig roll att fylla för att nå ut publikt (samt 
att vi är beroende av deras stöd). Vi samverkar gärna med andra 
initiativ som t ex Mode och designveckan där vi skulle kunna göra mer 
om vi hade ekon möjlighet att stå för föreläsare el dylikt. 

Att få möjlighet att visa kvalitativa färdigproducerade 
designutställningar eller dylikt i länet vore bra, vilket tyvärr försvunnit 
nu då t ex Design S är för dyr och inte längre kommer att visas i 
landet. Vi är för liten förening för att själva producera, men vi har 
tidigare gjort även det tillsammans med länsmuseet och nu en liten 
jubileumsutställning. 



Ett starkare stöd från Stockholm i form av en samordnare som verkar 
för de regionala föreningarna samt ett starkare stöd från regionen 
genom at inkluderas i kulturområdets kulturplaner, men gärna i 
samverkan med tillväxtområdet. En designkonsulent skulle sitta fint!	  




