
Plats:  
Liljehornska husets gård,  
Strandgatan 16 A, Visby.  
Huset bredvid Gotlands museum.

Datum & tID: 
Måndag 30 juni kl 8.30–23.00
Vi bjuder på frukost och lunch. 
 
Tisdag 1 juli kl 10.00–23.00
Vi bjuder på lunch.

INFORmatION:
Detaljerat program på: 
svenskform.se/kalendarium

PREssKONtaKt:
Elna Lassbo
elna.lassbo@svenskform.se
+46 (0)723 23 31 48

PREssmatERIal:
mynewsdesk.com/se/svenskform

Följ Oss:
Facebook: /svenskform
Instagram: @svenskform
Twitter: /svenskform

#svenskform
#arkitekturdesigndagen 

PROGRam 30 juNI
Arkitektur- och designdagen, arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter 
och Arkitektur- och designcentrum. Detaljerat program, inkl våra samarbets-
partners punkter, finns på svenskform.se/kalendarium

Kl 8.30 – FRuKOst  & INvIGNING av aRKItEKtuR- Och DEsIGNDaGEN
Med Ewa Kumlin, vd Svensk Form, Jacob Sahlqvist, förbundsordförande Sve-
riges Arkitekter, Veronica Hejdelind, publik chef Arkitektur- och designcentrum.

kl 9.00–10.00 – Hur kan arkitektur lösa ungas boende? (sveriges arkitekter)

Kl 10.00–11.00 – PROjEKtEt DEaDlINE – äR DEsIGNutbIlDNINGaRNa FöR alla?
Karin Wiberg, projektledare för Ung Svensk Form presenterar Svensk Forms 
projekt Deadline som syftar till att bredda rekryteringen till designutbildning-
arna. Seminarier med illustratören/storytellern Karin Ahlin och Samir Alj Fält, 
formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen, samt efterföljande 
diskussion med publiken. #projektdeadline #talangfinnsöverallt

kl 11.00–12.00 nytt ljus på det industriella byggandet  (nyréns arkitektkontor)

kl 12.00–13.00  kaos, kunskap ocH kreativitet – drivkrafter i det Hållbara 

(bo)stadsbyggandet (tengbom, tengbom bjuder på luncH)

Kl 13.00–14.00 – DEsIGNutmäRKElsERNas bEtyDElsE FöR samhällEt
Representanter från Sveriges främsta designutmärkelser samtalar om designpri-
sernas betydelse för de kreativa näringarna, vad priser och utmärkelser innebär 
för exporten, designbranschen, unga formgivare/studenter och samhället i stort. 
Medverkande: Linda Johansson, projektledare för Design S (moderator),  
Anders Rune, Teknikföretagen/Stora Designpriset, Jessica Bjurström, 
KOMM/Guldägget, Jakob Lind, Futurniture och juryordförande i Design S, 
Jenny Lindahl, Svenska Tecknare/Kolla! #design_s #designtävling

14.00–15.00 – bra arkitektur kan ta sverige till topp 10 i pisa (WHite arkitekter)

15.00–16.00 – så ökar vi (bo)stadsbyggandet! (sveriges arkitekter)

16.00–17.00 – på väg mot en ny arkitekturpolitik – vad ska den inneHålla? (sveriges 
arkitekter)

17.00–18.00 – arkitekturens konsekvens för lärmiljöernas kvalitet ocH resultat – 
från förskola till nobelpris (berg l c.f. møller arcHitects)

18.00–19.00 – cykeln i samtiden ocH framtiden (sveriges arkitekter ocH arkdes)

Kl 19.00 Paus 

Kl 19.30 mINGEl Och PEchaKucha Kl 20.20 (ENDast INbjuDNa) #pechakucha

svensk Form i almedalen 30 juni–1 juli
här är hela programmet!



PROGRam 1 julI – svENsK FORm I almEDalEN
GOtläNDsKa FORmGIvaRE ställER ut I tRäDGåRDEN
Medverkande: Elena Berg Österdahl, skulptur och möbler, Anne Nilsson, 
grafik, Guteform, utemöbler i trä och sten, Ulla Ahlby, keramik.
 

Kl 10.00–12.00 – talaNG FINNs övERallt – PROva-På KONstsKOla FöR baRN.
Svensk Forms projekt Deadline gör en workshop för barn som i fyra olika 
stationer med kreativt material och olika uppgifter får barnen prova på hur det 
är att vara designer, arkitekt, illustratör eller konstnär. Workshopen, som görs i 
samarbete med Konstfack, vill på ett roligt sätt visa hur viktigt det är att satsa 
på ungas praktiska kreativitet genom hela skolsystemet. Karin Ahlin, gästlärare på 
Konstfack, storyteller och coach i Deadline, är initiativtagare. #talangfinnsöverallt

Kl 12.00–12.30 – GuNIla axéN Om utbIlDNING Och KuNsKaPsövERFöRING
Formgivaren Gunila Axén beskriver sin egen utbildningsväg via ett antal jobb 
och projekt, sina idéer om hur en utbildning till textil formgivare kan utformas. 
Hon kommer också ge en bild av livet som formgivare efter Konstfack.

Kl 12.30–13.00 – FRåN aaltO tIll Gustav PERsON
Jonnie Malki, Anna Kraitz och Gustav Person diskuterar olika formgivare 
från modernismen och framåt. Arrangör: Källemo.

Kl 13.00–14.30 – FRamtIDENs hållbaRa tExtIlbRaNsch 
Samtal arrangerat av Sustainable Fashion Academy och Filippa K om hur framti-
dens hållbara textilbransch kan se ut i Sverige och hur vi kan ta en ledande position 
med hjälp av innovation, nya affärsmodeller, kompetenshöjning och lokal textilpro-
duktion. Presentation av Mistra Future Fashion och Nordiska Ministerrådets projekt 
inom initiativet Grön tillväxt för ökad återanvändning och återvinning av textil.
Medverkande: Lena Callermo, Naturvårdsverket, Nils-Krister Persson, 
Textilhögskolan i Borås, modedesigner Erik Bjerkesjö, Elin Lydahl, TEKO, 
Elin Larsson, Filippa K, Joel Lindefors, Futerra, modedesigner Ida Sjöstedt, 
Ahnie Gottberg, Svensk Form Gotland och Michael Schragger, Sustainable 
Fashion Academy (moderator).

Kl 15.00–15.30 – bEhövER vI EstEtIsKa utbIlDNINGaR?
Branschorganisationen FRIKS, konst- och hantverksutbildningar i Sverige, 
med Lotta Ahlvar, vd Handarbetets Vänner, fd vd Svenska Moderådet, Lars 
Strannegård, Handelshögskolan, Stockholm, Maria Lantz, rektor Konstfack, 
Johanna Djurberg, rektor Nyckelviksskolan (moderator) och ordf FRIKS. 
Inledning av Sofia Höfvner Skogh, rektor Tillskärarakademin i Göteborg, leda-
mot i FRIKS. 

Kl 15.30–16.00 – vaD haR EstEtIsK utbIlDNING bEtytt FöR DIG?
Tidigare studenter på estetiska utbildningar och Elin Wikström, konstnär och 
rektor på Göteborg Konstskola, Sofia Höfvner Skogh, modedesigner och rektor 
Tillskärarakademin i Göteborg, Birgitta Andrén Åkerblom, vd Gerlesborgsko-
lan, Nicola Nerström, rektor på Instrumentbyggarakademin m.fl.

FRåN Kl 16.00 mINGEl mED uNGa KläDsKaPaRE Och mODEDEsIGNER

Kl 19.30 mINGEl Och PEchaKucha Kl 20.00 (ENDast INbjuDNa) #pechakucha
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