
Ann Lundqvist, Svensk Form Värmland, har antecknat från höstkonferensen 14 oktober 2017 

Ewa Kumlin, VD Svensk Form  

Fredrik Linder från Kulturdepartementet– Händer i regionerna 

Politiken – slutet av november – Mål för arkitektur, form och design – Gestaltad livsmiljö. 

Kämpa för att designfrågorna finns med! 

Regeringen – exportstrategi – pekat på besöksnäringen. Designprogram – attrahera fler besökare till 

landet –Svensk Form sitter i styrgruppen. 

4 års arbete med Visit Sweden 

Verkar för vår sak, platserna är viktiga. 

Vad från de olika regionerna kan lyftas fram? 

Ska göra besöksresor till de olika regionerna – genom Visit Sweden som håller i det.  

Vi kan alla tänka på, inte bara företagare, vill se personligheterna, naturen, upplevelserna. 

Destination kopplat till design, form, arkitektur.  

T ex i Berlin – föremål i butik – vad kan lyftas fram där.  

Koppla ett företag till en plats – Företagshistoria. Tänka större, helhet.  

Tänka på medlemmar, medlemsförmåner i regionerna. Rabatter i butiker/restauranger.  

Det är olika hur mycket turistorganisationerna i regionerna är ”på” i detta projekt. 

Mer regionaltänk i marknadsföringen – produkt och plats! 

Intressant är Milano 2018.  

Företag som ska med dit, bygga upp miljö. Intresse att vara med från våra regioner?  

Koppla ihop oss mer i samarbete i regionerna – mer intressant än national branding.  

Swedish Design Moves – That’s why Swedish design matters.  – en rörelse framåt. 

UNG svensk form – 437 bidrag. Blir ett kontaktnät.  

Medlemskapet är 200 kronor billigare om man söker. Men färre vill bli medlemmar trots att det annars 

kostar 500: - att ansöka.  

Ung Svensk Form – vernissage på Arkdes 6 februari.  

24 mars i Malmö – i samarbete med IKEA. 

Ung Svensk Form visas i Hong Kong och Seoul i december 

Vore roligt att visa mer av UNG i regionerna – foton och intervjuer att sprida t ex. 

Fått stöd från Tillväxtverket till kurs i affärsutveckling. 

Ung Svensk Form är inte med på Möbelmässan – utan visas på Arkdes – kändes inte som om det gav 

den kontakten med producenter som man trodde.  

Däremot många samarbeten och stipendier för de unga.  

Ökad produktionsförståelse är viktigt. UNG är växande. 

Design S öppnar för ansökan den 10 oktober fram till 18 februari. 

Breddat kategorierna. 14 kategorier och 3 specialpriser.  

Svenska Fönsterpriset, aluminiumpriset och Lauritz konsthantverkspris 



Triennal Nästnästa år i Milano. – Kan göra till ett nordiskt samarbete.  

Nästa höst Japan – Inget projekt än men tänka på.  

Förra årets vinnare i Design S – använda dem hela året! 

”Design förändrar världen” 

Hur? – sätta i debatt. 

Tema i vårt arbete.  

Debattartikel – Designens betydelse för samhällsutvecklingen i slutet av december. 

Manifest – Det vi har gemensamt – Budskap meddelas. 

Design S dag i november i Göteborg i samarbete med Väst. 

 

Viktigt att använda våra Formbärare i olika sammanhang – Hela året! Ta till vara de som blev utsedda 

i år. Få in bredden är viktigt. Från kulturchefen i regionerna, företag, nya verksamma, arkitekter. 

Skapa förståelse för designens betydelse. 

Gemensam verksamhetsplan för Svensk Form och regionalföreningarna.  

Ewa tycker att vi alla i regionerna ska verka personligt i styrelserna, inte toppstyras. Men ha en 

gemensam tanke. 

En stärkt medlemsförening 

Svensk Form tappar medlemmar.  

Mellan 1945 och 1965 var vi som flest  

Vi behöver lyfta värdet för medlemmarna. Och de nya medlemmarna. 

Workshop: Tänka kring sätt att arbeta för att få fler medlemmar. 

Olika typer av medlemskap kan testas vidare. Nu har vi fler proffs än allmänhet som medlemmar 

Kampanjer för att visa vad man får. Yngre vill veta – Vad får jag? 

Togs upp: SOU – utredningen – Framtidens civilsamhälle. – rapport.  

Salka Hallström Bornold – biträdande chefredaktör tidningen Form. 

Bakgrund till de nya medlemmarna i styrelserna. 

Tidningen finns i samverkan med Svensk Form. 

För 5 år sen – mer än en tidning var målet.  

Företagsamhet, utställningar, idéverksamhet 

Tidningen var på väg mot business. Men ville ha en tidning som var mer relevant till verksamheten.  

Mer kommunikativ – nå den digitala världen. 

Formdebatt – direktlänk Facebook – ansöka om medlemskap. 

Försöker utnyttja Facebook – som ofta slukar pengar! 

Kontinuerligt arbete förmedla kanaler digitalt. Förstärker olika funktioner. Ska skapa debatt! 

Annonser, konsultuppdrag, prenumerationer försörjer redaktionen. 

Salka och Bo har fullt upp med att vara konsulter i olika uppdrag, t ex med IKEA. 



Svensk Form – Tidningen Form 

Journalistiskt oberoende 

2 redaktörer 

Säljare på provision 

Företagsrelaterad idé 

Samarbetskanaler 

Inget statligt bolag 

konsultverksamhet 

Regionalföreningarna viktiga 

Nätverk 

Lokala aktiviteter 

arbetar med debattarbete 

Hur kan vi jobba med kommunikationen? 

Brainstorm under workshop. 

– Medlemmar, studenter, företagare, intresserade - Får rabatter, aktiviteter.  

Företagsmedlemmar – professionella.  

Inte tillräckligt fokus på medlemsrekrytering. ”Damagecontrol” 

Behöver fler medlemmar för att kunna ta fram bra material – böcker mm 

Tidningen är 112 år gammal. 

Hur gör det med tidningens utveckling, innehåll som vill täcka in hela området inom form. Nu mer 

fokus på hållbarhet. 

”Det sitter i säljet” Sälja in tidningen – kommunikation saknas. Och saknas resurser för sälj. 

Vad kan vi göra för att sälja tidningen – What’s in it for me? 

Handlar om att ju fler vi är ju fler röster 

Vad kan man erbjuda regionalföreningarna? 

Hur ska budskapet slipas så det blir tydligt vad man får? – Varför bli medlem? 

----Gör en jämförelse på en hemsida – Folketshusochparker 

Föreningen har likheter med Svensk Form. 

Varför ska man engagera sig – Vad de står för 

Upplevelser 

Engagera dig! 

Vi gör… 

Regionalföreningar arbetar så redan  

diskussion om vad tidningen kan bli – och tydligare marknadsföring.  

Är tidningen exkluderande? 

Tidningen och innehållet – skiljer det medlemmarna från intresserade av tidningen. – Diskussion. 

Exkluderande 

Vem är målgruppen? 

Vem vill läsa? 

Vad läser man? 

Man ska kunna använda tidningen i samma andemening som man talar om föreningen. 

Omvärldsanalyser och debatt. 



 

 


