
Höstkonferens på Svensk Form i Stockholm 13–14 oktober 

Anteckningar av Ann Lundqvist, Svensk Form Dalarna 

Rapporter från regionalföreningarna 

Gotland (Ellinor Dahl och Jakob Berglund Rogert) 

Vill jobba långsiktigt och öppna nya dörrar. Internationellt tänk och bygger styrelsen med stöd från 

andra situationer och miljöer, t ex stadsträdgårdsmästare. Kryssningskajen.  

Formbärare händer det mycket kring. Nya upplevelser, nya möten - försöker se olika strukturer att 

jobba med, tar in historiken, ser budbärarna och tar med det framåt. Låter nya möten utvecklas. Låter 

eventuell problematik belysas genom arkitekters erfarenhet.  

Där det finns fysiska mötesplatser är det lättare att påverka.  

Småland (Britt-Marie Börjesgård) 

Förening sedan 1986. 3 län - 3 regioner att förhålla oss till. Har ingen tydlig plan. Är på olika orter. 4 

från varje län i styrelsen. Basverksamheten är PechaKucha.  

Småland Kulturpark - lokal och teknik delar på ansvar.  

Trogen publik. Möten mellan dem som pratar. Det unika i det lilla, kan koppla ihop producenter av 

olika form.  

Gör studiebesök hos olika företag.  

Nya i styrelsen - försöker med nya arbetsformer för att fördela arbetet och få fler att jobba.  

Ex på verksamhet liknande Fengersfors - Bodafors, öppet med utställningar i sommar. 

Intarsiaverkstad. Hot mot verkstaden. Stiftelse under arbete och för att lyftas internationellt. 

- Artists in residens. Svenska Möbelfabrikerna.  

Stockholm (David Leidenborg) 

Bildades för snart 2 år sedan. Bjöd in medlemmar och frågade - vad vill ni göra? 

Skapa plattformar, Designcenter Stockholm idé. Kontakter för att skapa plattformar. Workshop, café, 

Gustavsberg - spännande platser utanför Sthlm - självständiga och skapar samarbeten. Kista Bibliotek, 

Digital Art center. 

Samverkan på området. Gått ut brett trots centralt placerad regionalförening. Design Lab S i 

Skärholmen. Egen plattform många intressen - intressenter.  

Vill vara dörröppnare till miljöer man inte har kommit in på.  

Örebro (Anneli, Jonas och Vendela Linder) 

Funnits i 11 år. Märker att det landat nu. Långsiktigt arbete med systerföreningar. Samverkan med 

andra föreningar, konstföreningar och länsmuseet m fl. 



Möten som får till mycket på programmet till exempel formfrukostar. 

Örebro slott som grundades 1617 fyller 400 år. Blir föreläsningar mm i samverkan med Örebro läns 

slöjdförening - William Morris - hur aktuell i vår tid.  

PechaKucha och samtalsserie om platskultur i samarbete med Sveriges Arkitekter och 

Konstfrämjandet - om ohälsosam arkitektur med Gösta Alvén, Peder Hallqvist, stadsarkitekt m fl.  

Allt är möjligt för att vi hjälps åt! 

Formvecka vartannat år. Men nästa år planeras för en formmånad - folk hann inte med att medverka. 

Tema - Hylla vardagen. Galleri Örsta.  

Örebro är värdar för Svensk Forms årsmöte i Kumla lördagen 26 maj! 

Väst (Camilla Lindahl, Anna Elzer Oscarsson, Vanja Hermelin)  

Efter årsmötet, nya medlemmar. 

Workshop: Vad ska vi satsa på och vad är vi till för? 

Ledord - Jobba mer strategiskt. - Komma tillbaka till det vi gör. 

Det bubblar i stan - flera organisationer vill ha en plats att ta vägen till.  

Skapa mötesplatser. 

Internationellt fokus - lyfta blicken, stärka organisationen 

Ha roligt! Det ska vara kul att vara med i föreningen. - Många vet inte vad man gör i föreningen.  

Vill rekrytera fler medlemmar, Fokus unga - Hypat? 

Så även program. Gjort studiebesök - men tar nu en paus från det.  

Bussresa med guide till Vallastaden tillsammans med Sveriges Arkitekter.  

Designveckan 20–26 november - Röhsska tillfälligt öppet – HDK Högskolan för Design och 

Konsthantverk, samordnar en ny storsatsning; Open Week, Göteborgs Designfestival 2017 med lokala 

aktörer. 

Formbärare – Sara Andreasson, grafisk designer som slagit internationellt, utbildad på HDK, politiskt 

normkritisk, kommer den 21 november till fest och föreläsning. 

Svensk Form Väst har fått 500 000 kr från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för ”Design 

Väst goes Globe 2017”, ett matchningsprojekt mellan företag och formgivare.  

Formvisare-För andra året i rad delar vi ut fem stipendier a´ 20 000 kronor som riktar sig till 

formgivare, designers och konsthantverkare som avser att ställa ut internationellt under 2018. 

Norrbotten (Maria Juhlin och Martina Lundgren) 

Bildades 1984 i Luleå. Bygger upp något. Stort område. Ny styrelse och nystart.  



PechaKucha 

Formbasar - syfta att nå in i länet. Bjuda in medlemmar, designers att ställa ut och visa och sälja sin 

form. Regionen har massor att erbjuda.  

Årets Formbärare Länskonsthallen, Havremagasinet.  

Vill ha tydligare samarbete med Havremagasinet.  

Arbetar mycket med integration. 

Söker aktivt medel. Behöver få fler aktiviteter. 

Blir inbjudna till olika händelser i kommunerna och i regionen. 

Tydligt är besöksnäringen - Arctic - Flytande design. Tornedalens konsthall. 

Fler platser finns än formgivare. 

Vill ha tillbaka de nya formgivarna som flyttar söderut efter sin utbildning. 

Letar också en central plats i Luleå Creative Park.  

Jämtland (Lena Andersson och Märta Lööv) 

Presenterar bilder från Formveckan som genomfördes för fjärde året. 

Klondyke stämning råder i Jämtland.  

Ungdomar kommer tillbaka. De behöver få hjälp att hitta rätt.  

Behöver visa vad Svensk Form gör, vara tydlig - vilka är vi, vart ska vi – nå ut till civilbefolkningen. 

Marknadsföring. 

Bildligt och fysiskt - synas i gatumiljö och ha föreläsningar där.  

Komma åt folket där de finns! 

Boendeform - övergripande perspektiv i år, med i Formarråd Boende - Boendet formar oss! -Staden 

platsen - till Bostaden.  

Föreläsningar - inifrån och utifrån perspektiv.  

Var du är - är var du är! 

Stora frågor som vi debatterat kring. 

Det som hänt är att det blivit en folkanströmning – många vill bli medlemmar, olika åldrar. 32 nya 

medlemmar första dagen.  

Samarbeten - god mat - lilla Saluhallen - frukost/lunch och föreläsning 

Räcker inte att få 10% rabatt och tidningen.  



Utan verksamhet att ta del av. 

Gå på föreläsning - då får jag medlemskap 

Få mat, tidning - köp frukost och få ett medlemskap. 

Problem är givetvis resurser ekonomiskt och att man "växer ur" lokalerna. 

Designcentrum -  tillgänglighet och allt gratis förutom maten.  

Syd (Björn Göransson) 

Driver sedan 1964 Form/Designcenter i Malmö 

 

Tillsammans med Sveriges Arkitekter ett tvåårigt pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att 

öka samverkan regionalt/nationellt 

Bidrag från Kulturdepartementet med 3 miljoner under 3 år till mötesplats i södra Sverige  

Omsätter redan 12 miljoner. 

 

Månadens formgivare – lyfter fram en formgivare på liten yta. 

Southern Sweden Creatives – förstärka internationellt och lyfta fram skånska designers och företag. 

Utvecklingsprojekt-Samtida Produkt- och Konsumtion 

med syftet att producera och konsumera lokalt.  

Ung Svensk Form och Utvalt 2018 - konsthantverk, slöjd och form i Skåne” - en jurybedömd 

vandringsutställning som nu genomförs för andra gången!  

 

Nästa sommarutställning 

System Nordic tillsammans med Arkdes; danskt designcenter, Island och Norge  

Nordisk Kulturfond finansierar. 

Viktigast av allt är samverkan! 

Värmland (Ann Lundqvist, Jessica Edlom, Carina Stejmar, Anna-Clara Einarsson) 

Har funnits i bara två år, och har än så länge relativt få medlemmar. Flera mindre organisationer, 

designers och intresserade. Ny ordförande Ann L som tar vid efter Jessica Edlom, som är kvar i 

styrelsen. Delvis ny styrelse i år. Fokus på design och arkitektur – och fokus på att synas och verka i 

hela Värmland! Bredda Svensk Form Värmland.  

Medlemmar i styrelsen medverkar i olika forum, t ex är Jessica med i Kulturskaparrådet och Ann var i 

år med som Jury i Nifas tävling för mat och besöksnäringen i Värmland. Jessica och Mia i styrelsen 

forskar inom design och kulturella näringar på Karlstads universitet.  

De flesta verksamheter pågår i Karlstad men vi blickar utåt och planerar aktiviteter på andra 

orter. Inspireras av andra organisationers och kommunernas satsningar och samverkar gärna. 

Har t ex samverkat med Säffle, Sunne och planerar mera framåt.  



Visade bilder från vad som skett under året i Värmland. 

Aktiviteter har varit gästföreläsningar – soppluncher med formgivare eller inom andra intressanta 

ämnen. Även arrangemang för design i Sunne. 

Sara Vogel Rödin – Not quite Fengersforsbruk och Mötesplats Steneby/Dalsland.  

Design Symposium Sunne Broby Grafiska.  

Årets Formbärare – Klässbols linneväveri berättade om sin verkstamhet. 

med föreläsning av Jessicka Frick. Karlstads kommun om Artscape – projektet – The White Moose 

project i Värmland sommaren 2017. Gatukonstfestival som ägde rum i 11 kommuner. Flera 

kommuner satsade stor del av sin kulturbudget på detta arrangemang som lyfter fram orten, 

samhällets kultur, arkitektur och skapar en sammanhållande känsla för hela Värmland. I detta projekt 

var Svensk Form Värmland med inledningsvis och med stort intresse.  

Nu närmast, aktiviteter och planering:  

Sopplunch och föreläsning med Elina Johansson, Svensk Forms stipendiat. 

Medlemskväll med Helena Bengtsson: Sy väskor. 

Planerar Formdagar i januari/februari på Arvika Konsthall med vår Formbärare, Klässbols linneväveri 

som utställning och seminarium. 

Västerbotten (Kunde tyvärr inte komma men Anna Sjöberg skickade en hälsning till alla) 

Svensk Form Västerbotten kommer att göra ett 5-årsfirande av Årets Formbärare, med Pia Wallén i 

fokus. Alla tidigare Formbärare förväntas delta. 

Vi är oerhört hedrade av hennes ja till att vara årets Formbärare.  

PechaKucha den 25/10 samt den 22/11 PechaKuchaFILM#3 

Öst (kunde tyvärr inte komma men Hanna Uhrberg hälsade till alla) 

har utsett Ana Bohlemark och Maja Bohlemark till Årets Formbärare. De driver en designbutik i 

Norrköping och i samarbete med Martin Kihlberg och ÅWL arkitekter gestaltade Ana och Maja en 

visningslägenhet H69 i Vallastaden.  

Dalarna (kunde tyvärr inte komma men Frida Lindberg hälsar till alla) 

Tyvärr kunde ingen av oss komma på konferensen denna gång. Bland annat är det för att vi pustar ut 

efter en fantastisk Formvecka som precis har arrangerats för första gången hos oss. Det har varit ca 50 

evenemang som ordnats över hela länet, workshops, seminarium, öppet hus, events, Formslaget och 

mycket mer. Vi är så nöjda med gensvaret från de som ordnat evenemang och besökarna. Ni får gärna 

titta in på formveckan.com för mer info eller vår facebooksida. Det mesta arbetet från vår sida har 

varit ideellt men vi har fått en slant från Landstinget (genom Landstingsprojektet Arkitektur, Form 

och Design) som har hjälpt oss finansiera marknadsföringsmaterial och hemsida. Det är Omid Massali 

som är med i styrelsen som gjort vårt snygga grafiska material. Vi är laddade att göra Formveckan till 

ett årligt evenemang och ser redan fram emot nästa år!  

Landstingsprojektet om Arkitektur, Form och Design är nu inne på sitt andra år och vi har goda 

kontakter där. Jag (Frida) är med i en styrgrupp för Svensk Forms räkning och vi har fått stöd både till 

Formveckan men också till ett Slöjd-och Designkollo som arrangerades två gånger i somras i 

samarbete med Hemslöjden i Dalarna. Landstingsprojektet som är tänkt att gå över tre år finansieras 



av Kulturrådet och vi hoppas det är starten på ett långsiktigt engagemang i frågorna från regionens 

sida. Det är vad vi lobbar för i alla fall!  

Västernorrland (Kiki Hammarström som var med under fredagen men blev sjuk natten till 

lördag skickade en rapport senare) 

Under våren hade vi årsmöte och PechaKucha i Härnösand i mars, där vi värvade nån ny medlem. 

Märkte dock en något mindre publiktillströmning, även vid nästa PechaKucha som vi genomförde 

tillsammans med en konferens vid Mittuniversitetet i maj. 

Superfin teknik men inte så lämplig lokal. Avslutade våren med vår första Formfrukost där vi fick 

guidning av det nya formlabbet Tvätteriet inom Campus. Intressant men tyvärr inte så många 

deltagare.  

Hösten inleddes med en medlemsresa till Vallastadens Bo- och samhällsexpo i Linköping i samband 

med Ewa föredrag där. En mycket lyckad resa med inspirerande innehåll för en grupp om tio, där 

även en ny medlem värvades. 

Helgen efter medverkade vi tillsammans med Design i Västernorrland i Villa och bostadsmässa på 

Nordichallen i Sundsvall med marknadsföring av Svensk Form. Även studenter vid Mittuniversitetets 

designutbildningar har fått information om föreningens verksamhet i början av terminen. 

Formslaget firades med en Formfrukost hos HINK som är en incubatormiljö hos det lokala 

fastighetsbolaget Westerlinds. De har tagit hand om och renoverat det gamla Tobaksmonopolet i 

Härnösand, byggt av Torben Grut, till otroligt fina lokaler. 

Drygt 40 personer anmälde sig och minglade, fikade, lyssnade på Kent Lindberg, ny på posten efter 

Magnus Sandebree/Bengt Sandström vid Design i Västernorrland. Och åt tårta och firade 

Formbärarna Magasin Höga Kusten Publishing, där två ur redaktionen var med. 

Enormt glada för utmärkelsen och spända inför avgörande av Svenska Designpriset för deras vackra 

och intressanta matbok om Höga Kusten. Ett toppenarrangemang som gav mersmak även från den 

närvarande publiken. 

Nästa event är en PechaKucha den 9 november där vi provar Kulturmagasinet i Sundsvall med 

möjlighet till ”pechatallrik” och öl/vin, en lokal vi tror kommer att fungera bra och locka folk. 

Planer inför våren är ett samarbete med Länsmuseet och utbildningar vid Mittuniversitetet om 

återbruk och hållbarhet som vi initierat, men ännu är i sin linda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


