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SVENSK FORM 2017 – DÅTID, NUTID, FRAMTID
Under 2017 har Svensk Form fortsatt att utveckla sin 
rikstäckande roll inom arkitektur, form och design 
med konkreta resultat under avgående vd Ewa Kum-
lins ledning. Idag är hållbar utveckling vår största ge-
mensamma utmaning. Där  har tidskriften Form  legat  i  
framkant  med  sin  bevakning  under  året.  Flera  projekt  
inom  Ung Svensk Form har också kopplat till både mil-
jömässig och social hållbarhet. När  det  gäller främjandet 
har vi medverkat i regeringens exportstrategi, dels som 
deltagare i de nya Team Sweden-grupperna som bildats 
för att öka exporten, dels i styrgruppen och arbetsgruppen 
för Designprogrammet, som drivs av Visit Sweden.
 
Utmärkelsen  Ung  Svensk  Form  delas ut sedan 20 
år och  antalet och  spridningen  på ansökningar  har  
ökat  markant under året. Utställningen  har  2017 
turnerat med framgång både internationellt  och  i  Sve-
rige. Under året inleddes även en ny omgång av Design 
S, Sveriges nationella designutmärkelse, som kommer  
att delas  ut  i juni  2018,  och  som täcker  design i dess  
vidaste bemärkelse. En annan  prioritering under  året  har  
varit en förstudie gällande ett designcentrum  i  Stockholm 
tillsammans med andra aktörer inom designområdet – en 
fråga som processas vidare under 2018.
 
Föreningen Svensk Forms årsresultat visade glädjande 
nog ett visst överskott, liksom i de båda helägda dot-
terbolagen Svensk Form Service AB och Mandelgren 

Magazine AB. Men för att tillvarata det stora internatio-
nella, nationella och regionala intresset för svensk design 
behöver våra personella resurser förstärkas. Vi har under 
året haft en närvaro i alla delar av Sverige genom våra 
regionalföreningar som driver en aktiv programverksam-
het och förmedlar kunskap om vad design är och gör 
för samhällsutveckling, näringsliv och individer, men vi 
behöver etablera starkare noder för designutvecklingen i 
hela landet.
 
De kommande åren blir viktiga för designutvecklingen 
i Sverige med den nya politiken för en gestaltad livs-
miljö. Det är glädjande att propositionen lyfter fram att 
Svensk Form genom sina regionalföreningar utgör ett nät-
verk som är värdefullt för regional förankring och ett brett 
genomslag för att åstadkomma fler hållbara gestaltade 
livsmiljöer i hela landet. Svensk Form kommer självklart 
att bidra till implementeringen av den nya formpolitiken 
och medverka till ett stärkande av formområdet genom att 
vara en rikstäckande samlande röst – en röst vars mång-
facetterade verksamhet för 2017 du kan ta del av i denna 
skrift.

Stockholm i maj 2018

Mats Widbom
vd Svensk Form
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SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2017
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som verkar för att stimulera och påverka 
arkitektur-form och designutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. 
Internationalisering innebär också att ta världen hit och att verka för mångfald. Vi hade vid årsskiftet  
3 500 medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionala föreningar. Svensk Forms företags-
pool hade 62 medlemmar.

Svensk Form driver de nationella designutmärkelserna Design S och Ung Svensk Form, producerar 
utställningar, seminarier, utlandssatsningar och driver programverksamhet över hela landet. Svensk Form 
är världens äldsta formorganisation, bildad 1845, och har ett rikt och tillgängligt arkiv, såväl fysiskt som 
digitalt. Tidningen Form är vår främsta medlemsförmån och bevakar nordisk arkitektur och design. 

Föreningen Svensk Form verkar som en kunskapsplattform, förmedlare och opinionsbildare för form-
området. Vi arbetar med ett brett designbegrepp som innefattar formgivning av produkter, tjänster och 
miljöer. Alltifrån konsthantverk och mode till tjänstedesign.

Vi står upp för konstnärlig kvalitet och icke 
mätbara värden

Vi värnar om en inkluderande hållning och 
designens samhällsförbättrande kraft 

Vi vårdar vårt humanistiska arv och hävdar 
formgivarens empati för användaren

Vi är till för dem som söker inspiration, 
kunskap, trovärdighet och kvalitet från en 
oberoende aktör och för dem som vill påverka, 
delta aktivt och bidra med kraft och kunnande

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling 
ska genomsyra hela verksamheten

Regeringsuppdraget för 2017 (med statligt anslag 4 667 000 kr SEK)

Föreningen Svensk Form ska stimulera designutvecklingen i Sverige samt vidga 
och fördjupa kunskapen om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden 
ska föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen, samhället 
och näringslivet. Vidare ska Svensk Form fortsatt initiera framåtsyftande projekt 
och förmedla erfarenheter och lärdomar om designsatsningar. Svensk Form ska 
även främja svenskt mode internationellt i nära samarbete med svenska modeorga-
nisationer liksom med svenska utlandsmyndigheter. 

Föreningen Svensk Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens 
tretton aktiva regionalföreningar i samverkan med regionerna. 

Föreningen Svensk Form ska i förekommande fall tillämpa gällande avtal mellan 
staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersätt-
ning vid utställning av konstverk (MU-avtalet).

VÅRA VÄRDERINGAR OCH LEDORD:

3500 
medlemmar

13
regional-

föreningar

62
företag i

företagspool
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FÖRENINGSARBETE OCH MEDLEMMAR

SVENSK FORMS STYRELSE OCH PERSONAL
Svensk Forms Styrelse, som utses på föreningens årsmöte, beslutar om budget och verksamhetens över-
gripande inriktning. VD leder det löpande operativa arbetet utifrån styrelsens prioriteringar. Under 2017 
sammanträdde Svensk Forms styrelse 6 gånger samt höll ett extra telefonmöte. I augusti hölls ett strategi-
möte, där man fastställde vilka steg som ska tas härnäst mot målet att Svensk Form ska vara den självklara 
nationella arkitektur- form- och designrepresentanten. I augusti 2017 beslutades att prioritera etableringen 
av ett Designcentrum i Stockholm, Stockholm Design, som Svensk Form driver i samarbete med ASFB, 
Association of Swedish Fashion Brands och Sveriges Arkitekter, i ett första skede med stöd från Stock-
holms Kulturförvaltning. 

Regional samverkan och formulering av ett gemensamt formmanifest över hela landet ska också priori-
teras, liksom på medlemskapet och höjda medlemssiffror. En paradox är att samtidigt som det regionala 
engagemanget ökar och uppslutningen kring Svensk Form stärks, så sjunker antalet medlemmar. En för-
djupad analys och framåtsyftande arbete med medlemsvärdet inleddes 2017 och fortsätter under 2018. Ett 
alternativ kan vara byggandet av nya ”communities” som en mera dagsaktuell form av medlemskap. 

Under året har även ökat samarbete med bransch och utövare stärkts, inte minst genom utmärkelserna 
Design S, Ung Svensk Form, turnerande Design S-dagar och nätverk som SDS, Svenskt Designsamarbete.

Styrelsens formulerade grundvärderingar kvarstår om betydelsen av omätbar konstnärlig kvalitet vid sidan 
av nyttobegreppen, och ord som form och formgivare har åter tagits i bruk parallellt med arkitektur och 
design. 

En stor personalmässig förändring under året har varit rekrytering av en ny vd, Mats Widbom, efter att 
innevarande vd, Ewa Kumlin, valt att avsluta sin vd-tjänst efter tretton år. Det faktiska vd-bytet ägde rum 
vid årsskiftet 2017/2018. 

Svensk Forms kansli har under året haft 7 anställda (varav en tjänstledighet på 75 % under hösten) samt 
2 arvoderade konsulter i Svensk Form Service AB. Mandelgren Magazine AB, som bl.a ger ut tidningen 
Form, har under året haft 1 anställd redaktör och 1 frilansande chefredaktör, en AD och en annonsförsäl-
jare. Sammanlagd bemanning var vid årsskiftet 12 personer inklusive frilansande projektledare och Forms 
personal, som helt eller delvis sitter i lokalerna på Skeppsholmen. Svensk Form har 13 ideellt arbetande 
regionalföreningar som beskrivs under egen rubrik.

MEDLEMMAR
Medlemmarna, som vid årsskiftet uppgick till ca 3 500, har löpande fått inbjudningar till de aktiviteter 
som sker i Stockholm samt i respektive region, sammanlagt 345 programaktiviteter, inklusive Pecha-
Kucha-kvällarna som drivs av Svensk Form i 12 städer och når cirka 5 000 besökare årligen över hela lan-
det. Medlemmarna har fått regelbundna utskick såsom Svensk Forms Nyhetsbrev och FormReport varje 
månad och riktade individuella utskick vid publika aktiviteter. 

Svensk Form och Form har varsin social mediastrategi, aktiv närvaro och många följare på Facebook, 
Instagram och andra sociala medier. Särskilda Facebook-grupper för Svensk Form, Form och regionalför-
eningarna har många vänner och är en utmärkt kanal för medlemsdiskussioner, inte minst under Form-
debatt på Facebook. Därtill kommer våra Instagram- och Twitterkonton. Medlemsavgiften för 2017 var 
580 kronor och för studerande 325 kronor. Under hösten 2017 genomfördes en kampanj där medlemsav-
giften var sänkt till 379 kr istället för ordinarie 580 kr. Dessutom ingick en Alvar Aalto-skål från Iitala på 
köpet.
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Styrelseordförande:
Stina Nilimaa Wickström, designchef Volvo Product Design, vald 
inom styrelsen
 
Henrik Orrje, administrativ chef på Statens Konstråd, intill utgång-
en av årsmötet 2019 (vice ordförande)
David Carlson, designrådgivare, intill utgången av årsmötet 2019
Björn Göransson, administrativ chef på Form/Design Center i 
Malmö, intill utgången av årsmötet 2020
Sara Torsson Szyber, formgivare, intill utgången av årsmötet 2020
Agneta Stake, vd på Nola AB, intill utgången av årsmötet 2019
Johan Lindskog, creative director, intill utgången av årsmötet 2019 
 
Regionalföreningsrepresentanter i styrelsen: 
Viktoria Pettersson, Svensk Form Norrbotten, intill utgången av 
årsmötet 2018
David Leidenborg, Svensk Form Stockholm intill utgången av 
årsmötet 2019

Självskriven ledamot i styrelsen:
Ewa Kumlin, föreningens vd

Valberedning:
Anders Englund, sammankallande
Jenny Lantz
Nisha Besari
Britt-Marie Börjesgård, regionalföreningsrepresentant

Revisorer:
Anna Wretholm, auktoriserad revisor
PO Wennerholm, revisorssuppleant
Jenny Lantz, medlemsrevisor 
Dag Klockby, suppleant 
Samtliga valda intill utgången av nästa ordinarie årsmöte 
 
Svensk Forms hedersmedlemmar:
Ragnar Boman 
Erik Broman
Ulla Tarras-Wahlberg

Ewa Kumlin

Johan Lindskog

Agneta Stake

David Leidenborg

Viktoria Pettersson

Sara Szyber

Björn GöranssonDavid Carlson

Stina Nilimaa Wickström Henrik Orrje

SVENSK FORMS STYRELSE 2017  fr.o.m. årsmötet 20 maj
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ÅRETS FORMBÄRARE
Som ett sätt att uppmuntra god design och visa betydelsen av ett lokalt engagemang och att Svensk Form 
är en rikstäckande förening har vi sedan 2013 utsett regionala Formbärare i samband med Formslaget 
den 6 oktober, som är Svensk Forms (Svenska Slöjdföreningens) födelsedag. Föreningen bildades den 6 
oktober 1845. De korade Formbärarna är personer, organisationer eller initiativtagare som påverkat den 
lokala utvecklingen inom form-och designområdet. Formbärarna blir ambassadörer som marknadsförs 
under ett år, deltar i seminarier eller workshops och ibland med utställningar som goda exempel. 

Årets Formbärare 2017:

DALARNA:    Jack Hanson, arkitekt
GOTLAND:    Hanne Heftö, silversmed
JÄMTLAND:    Drejeriet i Östersund
NORRBOTTEN:  Länskonsthall Havremagasinet, Boden
SMÅLAND:    Vandalorum, museum
STOCKHOLM:    Örnsbergsauktionen
SYD:     Jenny Nordberg, industridesigner
VÄRMLAND:    Klässbols Linneväveri
VÄST:     Sara Andreasson, illustratör och designer
VÄSTERBOTTEN:   Pia Wallén, designer
VÄSTERNORRLAND:   Magasin Höga Kusten Publishing
ÖREBRO:    Birgitta och Anders Fasth
ÖST:     Ana Bohlemark och Maja Bohlemark



7

Öst: Ana Bohlemark och Maja Bohlemark

Gotland: Hanne Heftø, silversmed

Väst: Sara Andreasson, illustratör och designer

Norrbotten: Länskonsthall Havremagasinet, Boden

Dalarna: Jack Hanson, arkitekt
Västerbotten: Pia Wallén, designer

Småland: Vandalorum, museum

Stockholm: Örnsbergsauktionen

Värmland: Klässbols Linneväveri
Örebro: Birgitta och Anders Fasth

Syd: Jenny Nordberg, industridesigner

Jämtland: Drejeriet i Östersund
Västernorrland: Magasin Höga
Kusten Publishing
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ÅRSMÖTE 20 MAJ 2017
Årsmötet ägde rum lördagen den 20 maj i Svensk Forms Bibliotek på Skeppsholmen. De flesta 
regionalföreningar var representerade liksom ett antal medlemmar och Svensk Forms blivande vd 
Mats Widbom.

Mötet leddes av vice ordförande Henrik Orrje. Till ny representant för regionalföreningarna valdes 
David Leidenborg, Svensk Form Stockholm. Avgående styrelseledamot Katja Pettersson avtackades i sin 
frånvaro. Britt-Marie Börjesgård, Svensk Form Småland avtackades efter sedvanliga två år som repre-
sentant för regionalföreningarna. Till nya ledamöter i valnämnden valdes Nisha Besari och Britt-Marie 
Börjesgård. Därpå följde stipendieutdelning om 20 000 kronor till Elina Johansson ur Johan Anderssons 
fond med motiveringen:  
 
”Elina Johanssons examensarbete på Beckmans Designhögskola var fascinerande. Hon hade oförväget 
experimenterat med och utvecklat nya förnyelsebara material av cellulosafibrer och kaffesump(!). Resul-
tatet avslöjar en säker formkänsla och förmåga att utvinna sinnliga uttryck ur skräp och restprodukter.” 

Sedan december 2014 förvaltar Svensk Form ytterligare en stipendiefond till minne av möbelformgiva-
ren och inredningsarkitekten Axel Larsson. Studerande eller verksamma inom möbler och inredning kan 
söka stipendiet på 20 000 kr från Axel Larssons minnesfond. Syftet med stipendiet är att premiera och 
uppmärksamma ett ”nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt arbete inom möbelformgiv-
ning, möbelhantverk och inredning”. Formgivaren David Ericsson mottog stipendiet om 20 000 kronor 
vid Svensk Forms årsmöte där även representanter för familjen Axel Larsson deltog, med motiveringen:  
 
”David Ericsson älskar trä. Han är särskilt glad i bok, för dess täthet och styrka och för att ytan blir så 
vacker när den bearbetats. Han har till och med bildat Friends of Wood, med material som blir bra kom-
pisar till trä. Han ger sig in på djupet av stolars konstruktioner i precisa och långsamma processer med 
inspiration från den antika möbelhistorien. Fram träder stolarna Madonna och Hedwig, en utsökt familj 
som sakta utvidgas. Axel Larsson skulle ha varit stolt.” 

Årsmötet avslutades med middag i biblioteket

David Ericssons stolar Madonna i bok med läder för Gärsnäs. Elina Johanssons pall 
med sittdyna av kombucha och bord med bordsyta av kaffesump
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SVENSK FORMS ANSTÄLLDA OCH 
FORMS REDAKTION 2017
Ewa Kumlin, vd Svensk Form och Form 
Anneli Wardell, ekonomichef/administrativ chef, Svensk Form och 
Form
Anita Christiansen, bibliotekarie/föreningsansvar/opinionsnämnden
Elna Lassbo, medlemsansvarig, deltid 75 %, tjänstledig under 
hösten
Emma Olofsson, kommunikationsansvarig
Erika Zinders, administrativ assistent
Karin Wiberg, projektledare, Ung Svensk Form

Extern personal/konsulter:
Anna Blomdahl, internationell samordnare
Jan Östvold, försäljningschef

Mandelgren Magazine AB 
Produktion av Form
Bo Madestrand, chefredaktör
Salka Hallström Bornold, biträdande chefredaktör
Andreas Karperyd, art director
Jan Östvold, säljare
Emilia Engblad, redaktör Form Symposium

Kansliet på Skeppsholmen

Ewa Kumlin

Anita Christiansen

Emma Olofsson

Anna Blomdahl Jan Östvold

Salka Hallström  
Bornold

Emilia Engblad

Anneli Wardell

Elna Lassbo

Erika Zinders Karin Wiberg

Bo Madestrand

Andreas Karperyd
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OPINIONSNÄMND
Svensk Forms Opinionsnämnd utgör ett opartiskt sakkunnigorgan inom Föreningen Svensk Form 
och har till uppgift att yttra sig angående upphovsrättsligt skydd för brukskonst. Med brukskonst 
menas nyttoföremål som upphovsrättsligt kan skyddas som konstnärliga verk. Det kan exempelvis vara 
alster som är ett resultat av industriell design, konsthantverk, hantverk eller hemslöjd. Opinionsnämnden, 
som består av både jurister och designer, har även till uppgift att avge yttrande om efterbildning (plagie-
ring) skett av ett upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst samt om en viss åtgärd strider mot god 
affärssed eller konstnärlig hederskodex. Nämnden tar inte upp ärenden på eget initiativ utan en anmälan 
måste göras av en enskild formgivare, företag, domstol eller annan myndighet. Under året har Svensk 
Forms Opinionsnämnd mottagit sex anmälningar och avgivit sex yttranden, en ökning från förra året. De 
flesta av dessa ärenden är sekretessbelagda, men under 2017 var det ett av dem som kunde offentliggöras 
och publiceras.

Svensk Forms Opinionsnämnd: 
Anders Olin, ämnesråd, ordförande
Karin Westerberg, advokat, sekreterare
Chiqui Mattson, designer DS
Christian Klingspor, industridesigner
Erika Lagerbielke, professor, formgivare
Lars Lallerstedt, industridesigner
Lena Andersson, inredningsarkitekt/designer DS
Mattias Ljunggren, arkitekt SIR/MSA
Emelie Hedén Edlund, industridesigner

BIBLIOTEK OCH ARKIV
Föreningen Svensk Form har genom att vara världens äldsta designorganisation ett unikt arkiv, 
även ur ett internationellt perspektiv. Genom historien har föreningen haft en omfattande publicis-
tisk verksamhet och ansvarat för eller varit delaktig i en mängd epokgörande utställningar i Sverige och 
utomlands som avspeglas inte bara i föreningens historia utan även inom svensk designhistoria. Svensk 
Form får många förfrågningar från såväl forskare, studerande och media som från en intresserad allmän-
het, i Sverige och internationellt.

Bibliotekets titlar är ordnade efter ämnen som arkitektur, belysning, grafisk design, industridesign, 
konsthantverk, möbler och textil design. Det finns även böcker inom närliggande ämnen som hemslöjd, 
konst och fotografi. I biblioteket på Skeppsholmen finns förutom böcker arkivmaterial, bl.a. Svensk 
Forms samlingar av verksamhetsberättelser, protokoll, Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen 
(1878–1905), Svenska Slöjdföreningens Tidskrift (1905–1932), Form (1932–), samt egna utställningska-
taloger, publikationer och böcker. 

Svensk Forms historiska arkiv, alltså handlingar från 1845 och framåt, finns på Centrum för Näringslivs-
historia, liksom Svensk Forms bildarkiv med sammanlagt cirka 60 000 bilder. Utöver detta finns foto-
samlingar, donerade eller deponerade, på andra institutioner. Svensk Form har i samarbete med Centrum 
för Näringslivshistoria skapat en webbplats för forskning, designarkiv.se, med över 4 000 registrerade 
användare vid årsskiftet. Svensk Forms bibliotek och arkiv samt delar av Svensk Forms bildarkiv har 
digitaliserats och är sökbara via webbplatsen. Syftet med samarbetet är även att tillgängliggöra design ur 
ett bredare perspektiv, och inte bara prioritera material som är knutet till föreningens historia. Designar-
kivet innehåller också en artikeldatabas med artiklar i tidningen Form från 1905 till idag. 

Under 2017 arrangerades fyra öppna hus i Svensk Forms bibliotek.

Opinionsnämnden: Lars Lallerstedt, Chiqui Mattson, Emelie Hedén Edlund, 
Mattias Ljunggren, Lena Andersson, Anders Olin och Erika Lagerbielke
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SVENSK FORMS STIPENDIER
Svensk Forms Stipendienämnd
Ewa Kumlin, vd
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt SIR och SAR
Kerstin Wickman, professor emeritus
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare

Ett stipendium på 20 000 kronor ur Johan Anderssons fond 
delades ut till Elina Johansson. 

Svensk Form förvaltar sedan 2014 en stipendiefond till minne 
av möbelformgivaren och inredningsarkitekten Axel Larsson. 
Syftet med stipendiet är att premiera och uppmärksamma ett 
”nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt ar-
bete inom möbelformgivning, möbelhantverk och inredning”. 

Ett stipendium på 20 000 kronor ur Axel Larssons Minnes-
fond delades ut till formgivaren David Ericsson.

Svensk Form-stipendiater 2017: Elina Johansson och David Ericsson

KOMMUNIKATION, PR OCH SERVICE
Under 2017 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån verksamhets-
planen för Svensk Form och Form. Svensk Forms kommunikations-
avdelning har två tjänster, varav den ena delvis varit tjänstledig under 
2017.  

För alla samtida verksamheter är ett effektivt kommunikationsarbete av-
görande och alltmera utmanande med ständigt tillkommande kanaler som 
ska prioriteras. Form är naturligtvis vårt främsta opinionsbildarorgan med 
direkt kontakt med medlemmar och omvärld. Därtill alla digitala kanaler, 
webbplatserna svenskform.se, formmagazine.com, ungsvenskform.se, 
design-s.se, och designarkiv.se som har varit våra viktigaste, jämte Svensk 
Forms nyhetsbrev, FormReport och vår närvaro i sociala medier. Facebook, 
Twitter och Instagram har varit viktiga arenor liksom nyhets- och press-
rummet på MyNewsdesk. Under 2017 inleddes arbetet med att uppgradera 
Svensk Forms hemsida som fortsätter 2018.

När det gäller vår digitala närvaro har Form haft 109 500 följare på Fa-
cebook, 5 800 följare på Instagram, 1 165 deltagare i Formdebatt, 33 000 
mottagare av FormReport 6 ggr/år, med 25 % öppningsgrad. Tidningen i 
sin helhet ligger på de digitala plattformarna Readly, Ztory, Magazinos, 
Buyandread, Scopaltos samt egen Form-app.

Svensk Form har givit ut 12 digitala nyhetsbrev under 2017 till ca 20 000 
mottagare, normalt även 2 internationella nyhetsbrev per år. Hemsidan 
hade 2017 40 000 ”sessions”. Svensk Forms Facebook hade 8 000 följare 
och Svensk Forms Instagram 13 300. De regionala föreningarna har egna 
Facebook-grupper samt en gemensam Facebook-grupp. VD-bloggen Fru 
Form avslutades i och med att VD slutade sin tjänstgöring. Den ersätts 
under 2018 av VD-bloggen Mats Formreflektioner.

8 000 följare 
Svensk Form

698 följare 
@svenskform

13 300 följare
@svenskform 
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FORM MAGASIN FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
Form är Svensk Forms främsta medlemsförmån och opinionsbildarorgan. Form drivs inom 
förlaget Mandelgren Magazine AB, ett helägt dotterbolag till Svensk Form. Form är en tidning som 
bevakar hela arkitektur-, form- och designområdet. Form är en facktidskrift för professionella inom ar-
kitektur, form och design och relaterade verksamheter men också för designintresserad allmänhet. Form 
kommer ut 6 gånger per år, både på svenska och engelska och har en TS-upplaga på drygt 6 700 exem-
plar med en omsättning på ca 6,45 miljoner kronor 2017. Det redaktionella nyhetsbrevet FormReport 
ges ut på svenska och engelska 12 gånger om året till 33 000 mottagare, med 25 % öppningsgrad. På 
Facebook har Form 109 500 följare, med imponerande internationell räckvidd. Liksom 5 800 följare på 
Instagram. Nästan 1 165 följer och deltar i Formdebatt på Facebook, som blivit ett angeläget forum med 
heta och aktuella debatter, exempelvis om ArkDes framtid, klimathot och dagsaktuella nyheter. Tidning-
en Form används flitigt vid olika satsningar regionalt och internationellt. www.formmagazine.com 
 
Form + 1 Award blir Form Award 2017
Under femton år har Forms hederspris till den bästa nyheten på Stockholm Furniture & Light Fair delats 
ut i stafettform då föregående års vinnare utsett innevarande års vinnare under namnet Form +1 Award. 
2017 beslutade redaktionen, Bo Madestrand och Salka Hallström, att det var dags för förnyelse och 
döpte om priset till Form Award, med fem kategorier, där priset delades ut i respektive monter på möbel-
mässan av redaktionen.

Vinnare 2017 var:  
Årets Möbel Button av Front för Swedese
Årets Designer TAF med Bleck för Gärsnäs
Årets Nykomling Jenny Nordberg med Brus för Källemo
Årets Belysning W171 Alma av Tham & Videgård för Wästberg
Årets Hållbarhetsprojekt Phoenix av Luca Nichetto för Offecct

6 700
TS-upplaga

6
nummer 

per år

12
FormReport

per år

109 500 följare 5 800 följare
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FORM 1 / 2017 
Form granskar en av designvärl-
dens pågående skandaler, på museet 
Röhsska i Göteborg. Dessutom 
presenterar tidningen framtidens 
formgivare: de 20 talangerna som 
valts till årets omgång av Ung 
Svensk Form. 

FORM 2 / 2017 
Är du redo för Il Salone? I senaste 
numret guidar Form till årets stora 
designhändelse. Form bjuder också 
på en känslomässig djupdykning i 
Slussen-kratern, ett besök på den 
gigantiska fabriken i Edsbyn och 
social hållbarhet i praktiken med 
White Arkitekter. 

FORM 3 / 2017
Vad är det som gör att Göteborg 
satsar på en kollaborativ ekonomi 
medan Stockholm fortsätter att 
förvandlas till shoppingmecka? I 
senaste numret tittar Form närmare 
på framtidens städer. Carl Fredrik 
Holtermann besöker delnings-
staden Göteborg och David Relan 
fotograferar Songdo – den hållbara 
staden som växer utanför Sydkoreas 
huvudstad Seoul.

FORM 4 / 2017 
Hur överlever man som nykomling 
i design- och konsthantverkets 
neurotiska värld? I nyaste numret 
av Form bjuds läsaren på ett utdrag 
ur Ädellaboratoriet, en annorlunda 
roman av Sara Engberg om den 
svåra konsten att bli formgivare. 
Dessutom innehåller nya numret en 
stor dos säsongsenligt mode, med 
texter av både Philip Warkander 
och Hanna Johansson.

FORM 5 / 2017 
Hur hållbart är Sverige egentligen? 
I nya numret besöker Form arki-
tekturens skuggsida, de nya gröna 
stadsdelarna där sopbergen växer 
sig högre än husen. 

FORM 6 / 2017 
Svenskarna ropar in vintagedesign 
som aldrig förr. Men går det att bli 
rik på vintage, och vilka är i så fall 
morgondagens klassiker? I årets 
sista nummer pratar Form med 
experterna om konsten att gräva 
guld på auktionsmarknaden – och 
publicerar den ultimata guiden till 
svensk vintagedesign. 
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DESIGN S
Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år som en vital del av verksam-
heten. Utmärkt Svensk Form genomfördes 1983–2002 och Design S startade 2006, 
initialt tillsammans med  Sveriges Reklamförbund och SVID, men från 2010 med 
Svensk Form som ensam avsändare.  Inför Design S 2016, började Svensk Form samla 
hela designbranschen bakom utmärkelsen, för att skapa större förankring och delaktighet. 
Utmärkelsen är öppen för all design, från möbler till digitala tjänster, och riktar sig till 
professionella designer, formgivare, arkitekter, producenter och företag som arbetar med 
design. Design S syfte är att ge en bred bild av samtida svensk design och att lyfta fram 
designområdets roll i samhället. Utmärkelsen belönar kreativa, innovativa lösningar och 
premierar höjd för funktion, affärsnytta och hållbarhetsperspektiv.

Medverkande i Göteborg:

-  Dag Holmgren, designer MSD Svenskt Aluminium
-  Anna Lidström, konstnärlig ledare för re:textile (http://retextile.se/), samt doktorand 

inom sustainable fashion på Textilhögskolan
- Noel Braganza, Design Director, The Techno Creatives (www.technocreatives.com)
-  Sofie Campanello & Catharina Dahl Palmér, Arkitekt SAR/MSA, FABEL arkitektur
-  Ali Davoodi, kreatör & initiativtagare till Artmadethis, Miksajo & Fresh Fish
- Lisa Careborg, Creative Director, Happy F&B

Moderator: Ewa Kumlin, vd Svensk Form

Ulf Dalnäs Chef, Prefekt på HDK och Svensk Forms vd Ewa Kumlin

Som en del av Design S ordnades vi i stället seminarier runtom i landet och internationellt med vinnare och jury. 
Under november 2017 hölls en kick-off Design S-dag på HDK i Göteborg på Temat Design Förändrar Världen.

Ali Davoodi och Anna Lidström
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UNG SVENSK FORM
Ung Svensk Forms syfte är lyfta fram och premiera unga formgivare 
och visa det senaste och mest nyskapande inom svensk formgivning. 
Sedan 2015 driver Svensk Form tävlingen varje år. Ung Svensk Form 
startade 1998 på Form/Design Center i Malmö på initiativ av Bitte Nygren 
och Tom Hedqvist. Sedan 2010 drivs den av Svensk Forms kansli i Stockholm, 
med Karin Wiberg som projektledare. En namnkunnig jury deltar i urvalet, och 
de premierade deltar sedan i en turnerande utställning i Sverige och internationellt. Ung Svensk Form 
vänder sig till unga formgivare, där åldersgränsen höjts till 36 år i takt med tiden och är en viktig platt-
form för utforskande av svensk design och samhällsfrågor. 2017 skickades drygt 400 bidrag in, varav 
20 nominerades. Utställningen premiärvisades i Greenhouse på möbelmässan, med ca 90 000 besökare. 
Turnén fortsatte sedan vidare till ArkDes, Form/Design Center i Malmö samt Storsjöyran i Jämtland. 

Den internationella turnén fortsatte 2017 till Business of Design Week i Hongkong i december i 
samarbete med utrikesdepartementet. En specialversion gick samtidigt till Seoul i december i samverkan 
med svenska ambassaden och Ikea och Democratic Design Days. Utställningen turnerar vidare under 
2018 med tre visningsplatser i Indien i samarbete med ambassaden och generalkonsulatet i Mumbai. 

På varje plats arrangerades presentationer och samtal med lokala samarbetspartners för att väcka dis-
kussioner och identifiera gemensamma frågeställningar. Vi kan konstatera att de senare versionerna av 
Ung Svensk Form visar på ett ökande och hoppingivande samhällsengagemang, där genus, hållbarhet, 
materialitet och sociala villkor står i fokus.
 
Från 2018 har Svensk Form ingått ett treårigt långsiktigt samarbete med ArkDes kring Ung Svensk 
Form, som inleddes 2017. IKEA är huvudsponsor och delar ut ett arbetsstipendium, liksom Stiftelsen 
Garverinäringens främjande, som delade ut 3 stipendier à 30 000 kronor. Malmö Stad gick 2017 in 
som ännu en huvudpartner. Inom Ung Svensk Form utvecklar vi ständigt nya initiativ, för att stimulera 
utvecklingen och optimera värdet för den nya generationen formgivare. 

UNG SVENSK FORM JURY 2017
 
Samir Alj Fält formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen 
Marcus Engman designchef IKEA och engagerad i IKEAs projekt Democratic design
Salka Hallström Bornold (jury ordf) journalist, författare med modeexpertis och biträdande chefredak-
tör på tidningen Form 
Åsa Jungnelius glasformgivare, lektor på Konstfack,  driver hyttan i Boda som en öppen plattform 
Kenneth Kvarnström en av nordens främsta koreografer, danschef på Kulturhuset/Stadsteatern 
Petra Lilja industridesigner, gallerist och ansvarig för masterprogrammet i design vid Linnéuniversitetet 
Tor Lindstrand arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan 
Bea Szenfeld modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare 
Jesper Waldersten illustratör, konstnär och satiriker

SE ALLA VINNANDE BIDRAG PÅ NÄSTA UPPSLAG!
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BJÖRN BONDESSON 
SUNDET  

CAROLINE HULTQVIST 
UTAN TITEL
Stiftelsen för Garverinäringens 
Främjande Stipendiat

ELIAS HÖGBERG 
A BORDER BETWEEN 
Stiftelsen för Garverinäringens 
Främjande Stipendiat

EMELI HÖCKS 
COMPOSTABLE COMPOSITE  

EVELINA KOLLBERG 
MÄNNISKOFÄLLAN  

HILDA NILSSON 
DIGITAL COILING:  
MACHINE AND MATERIAL     

 

JOHANNA NESTOR 
DEN SAMTIDA KAKELUGNEN  

 

JONATAN APPELFELDT 
MARBELOUS  

JULIA MADÅS 
MOIRÉ  

KARIN BODIN 
THE NEW MAN AND THE SEA   
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KARIN FORSLUND 
BALANCING PROCESS II   

KATJA BECKMAN 
YELLOW 3   

LISA WALLERT 
EMBODIED  

MAJA MICHAELSDOTTER ERIKSSON
FUCK YOU ALL 

MARTHA BRAUER 
MEDIATING OBJECTS                   MARTIN MOLIN 

MARBLE MACHINE

PETER HERRMANN 
IDENTITET OCH FÖRPACKNINGS-
KONCEPT TILL ROBERT RUDINSKIS 
UNGERSKA FRUKTBRÄNNVIN
Stiftelsen för Garverinäringens 
Främjande Stipendiat

POLAT GHASEMLOO 
DEN PREKÄRA KONSTHANT-
VERKAREN DEL II

SOPHIE HARDY 
BREAKING SURFACE  
KVADRAT Stipendiatt

TESSA GEUZE 
IDENTITY OF THINGS 
IKEA Stipendiat
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INTERNATIONALISERING
Sedan flera år har Svensk Form arbetat med internationalisering, dels för att positionera
svensk design internationellt, dels för att ta världen hit. Det handlar även om att öka mångfalden här 
hemma. Internationellt har vi samarbetat med främjarmyndigheter och företag och då inom ramen för 
vårt dotterbolag Svensk Form Service AB på projektbasis. Vi är aktiva deltagare i styrgruppen för De-
signprogrammet och i olika Team Sweden-konstellationer inom regeringens exportstrategi. Samarbete är 
nödvändigt för att kunna göra insatser för design- och modeindustrin, stimulera affärsutveckling, arbeta 
för långsiktigt exportfrämjande och bidra till en positiv Sverigebild.

 

MILANO del 2 
Swedish Design Goes Milan 

– #swedenmingle
 

PÅ MÄSSAN: Svensk Form deltog tillsammans 
med Sveriges Arkitekter som samarbetspartners till 
Business Swedens B2B-satsning Swedish Design 

Goes Milan som visades för tredje året i rad. I år med 
15 deltagare under temat Mingle, gestaltat av White 
Arkitekter. Dessutom ställde som vanligt de främsta 
svenska möbel- och belysningsföretagen ut i egna 
montrar med prominent placering på mässan. Flera 
unga svenska designer fanns med i Salone Satellite.

4-9 april 2017.  

 

MILANO del 1 
Swedish Design Moves

PÅ STAN: Swedish Design Moves satte strålkastar-
ljuset på svenska inslag i Milano, som i sig utgjorde 

de bästa berättelserna om vad som rör sig inom 
svensk design just nu. Guiden hjälpte Milano-be-

sökaren att hitta till Beckmans, Folkform, Form Us 
With Love, Front, Färg&Blanche, Monica Förster, 
Claesson Koivisto Rune, Bolon och Offect för att 
bara nämna en bråkdel av de fyrtiotalet svenska 
designer och företag som fanns listade i guiden. 

Den grafiska utformningen av guiden och visuella 
identiteten för Milano gjordes av 

Studio Jörgen Nordqvist.
4-9 april 2017. 

Färg&Blanche, ARMOUR mon AMOUR Agnes Fries, Something Blue
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Ung Svensk Form på 
Sweden+Korea Design Week 

7-17 december
 

Den 7-17 december pågick Sweden+Korea Design Week 
på DDP, Dongdaemun Design Plaza i Seoul. Utställningen 

visade verk från Ung Svensk Form 2017, men även från tidi-
gare års utställningar. Design talks med bland andra Martha 
Brauer (Ung Svensk Form 2017) och Kyuhyung Cho, tidi-

gare Ung Svensk Form-nominerad, numera verksam i Seoul, 
och IKEAS: designchef Marcus Engman. Unga designer 

från Seoul National-, Hongik- och Kookmin-universiteten 
var också på plats. Sweden+Korea Design Week ville visa 

vad som händer inom design idag, men också ge en hint om 
morgondagens design. Satsningen var ett samarbete 
mellan IKEA, Ung Svensk Form, Svenska institutet 

och Svenska Ambassaden i Seoul.

Ung Svensk Form under 
#SwedenTalks_HK 

7-9 december
 

I samband med #SwedenTalks_HK under Hong Kong Bu-
siness of Design Week (BODW), ingick Ung Svensk Form 
2017 i den svenska paviljongen i DesignInspire. Evelina 
Kollberg, formgivaren bakom Människofällan, och Karin 

Bodin som gjort The New Man and the Sea var på plats och 
deltog i designaktiviteter. Prins Carl Philip, som var i Hong 

Kong med två företagsdelegationer, invigde den svenska 
paviljongen där Ung Svensk Form ingick. Projektet 
#SwedenTalks_HK är ett samarbete mellan Svenska 
Generalkonsulatet, Swedish Chamber of Commerce 

och Business Sweden i Hong Kong. Svenska institutet 
möjliggjorde formgivarnas deltagande. 

Teknikföretagen var samarbetspartner till 
den svenska paviljongen.

Förberedelser inför utställningens öppnande i Hong Kong. Katja 
Beckmans ”Yellow 2” och Robert Jansons ”Hidden Treasure”

Karin Bodin visar ”The New Man and the Sea” för Prins Carl Philip i Hong Kong

Panelsamtal i Korea: Marcus Engman, Head of Design @ 
IKEA, Martha Brauer, Ung Svensk Form 2017, Tor Lindstrand, 
Ung Svensk Form jurymedlem och Jesper Kouthoofd, Teenage 
Engineering
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SAMARBETEN, STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG

ArkDes
Svensk Form har samarbetat med ArkDes kring visningen av Ung Svensk Forms utställning i februari 
och gick under 2017 in i ett treårigt långsiktigt samarbete, med utvidgat åtagande från ArkDes sida i 
produktionen för att säkerställa Ung Svensk Forms kvalitet och tillgänglighet för en bredare publik. 

Visit Sweden – Designprogrammet
Visit Sweden har ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi att under fyra år verka för att 
öka inkommande designturism till Sverige och i andra hand exporten. Satsningen omfattar totalt 28 
miljoner kronor från 2016 till och med 2019 på att utveckla och stärka den internationella marknadsfö-
ringen av Sverige som designland. Svensk Form har varit en av initiativtagarna och sitter i styrgruppen 
tillsammans med bl.a Association of Swedish Fashion Brands, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbel-
företagen.  

Utrikesdepartementet – Team Sweden
Regeringen har skapat Team Sweden för att samordna exportstödet till enskilda företag, att göra det 
enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden, som ibland uppfattas ”som en djungel 
av myndigheter, bolag och verk som på olika sätt arbetar med att stödja svenska företag som vill ut på 
export” som näringsministern uttrycker det. Svensk Form är inbjuden som deltagare i två av dessa Team 
Sweden-grupper. Dels den övergripande högnivå-gruppen med 19 företrädare från näringslivet, dels i 
den specialiserade Team Sweden för Kulturella och Kreativa näringar. Team Sweden beskrivs som ett 
nätverk för alla som jobbar för att främja svensk export i utlandet. 

Nationalmuseum
Planerna på ett gemensamt polsk-svenskt utställningsutbyte, Through Each Other’s Eyes, att genomföras 
2018–2019 mellan Nationalmuseum och Svensk Form har tyvärr skrinlagts i och med att förre chefen för 
Nationalmuseum slutade, och nya ledningen valde en annan väg.

Röhsska Museet
Svensk Form Väst har traditionellt haft ett nära samarbete med museet i form av utställningar, semina-
rier, möteslokaler, som man hoppas återuppta när museet öppnar igen. I mellantiden har Svensk Form 
Väst och Sveriges Arkitekter öppnat ett gemensamt tillfälligt och tillgängligt showroom mitt i Göteborg.

Tillväxtverket och Vinnova
Svensk Form har under året samarbetat med Tillväxtverket, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och konst-
hantverksorganisationerna med fortsatta seminarier för att stärka företagsamheten inom små hantverk-
snära design-, mode- och slöjdnäringar, som bygger på den gemensamma agendan som projektletts av 
Konsthantverkscentrum. Svensk Form har dessutom beviljats medel från Tillväxtverket för affärsutveck-
lingskurserna Design Forward för unga och nyetablerade mode- och designföretag. 

Svenska institutet 
Svenska institutet är, vid sidan av Kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms mest naturliga 
samarbetspartner och finansiär vid utlandssatsningar, turnerande utställningar och digitala toolkit-utställ-
ningar.

Centrum för näringslivshistoria
Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i syfte att ta hand om, bearbeta och presen-
tera designrelaterade arkiv samt gemensamt utveckla arkivtjänster. Vi har tillsammans byggt designarkiv.
se och swedishdesign.org som vi önskar utveckla.

Lauritz.com
Svensk Form har ett långsiktigt och positivt samarbete med danska auktionshuset Lauritz.com. Från att 
tidigare ha varit huvudsponsor för Design S, valde Lauritz.com under 2016 att instifta ett eget pris inom 
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Design S, till en konsthantverkare mitt i livet, med klassisk potential som fortsätter in i nästa omgång av 
Design S.

Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Svensk Form har sedan 2014 fått fortsatt bidrag till Svensk Forms bibliotek, samt har tidigare fått bidrag 
till filmserierna Levande Design med dokumentation av nyckelpersoner inom svensk design.

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser
Svensk Form fick under åren 2011–2013 finansiering från Söderbergs stiftelser för att tillsammans med 
Centrum för Näringslivshistoria bygga upp webbplatsen swedishdesign.org med målet att ge en bred bild 
av samtida svensk design. Medel har dock saknats för att få en regelbunden uppdatering.

Stiftelsen Garverinäringens Främjande
Svensk Form samarbetar med Stiftelsen för Garverinäringens främjande inom ramen för Ung Svensk 
Form i syfte att öka kunskapen om tillverkning av skinn och läder. Dels genom stipendier, dels genom 
workshops på garverier. Samarbetet är ett led i Svensk Forms långsiktiga mål att samverka med flera 
hantverksnära industrier, för att främja lokal produktion och bevarande av hantverksskicklighet i takt 
med att produktion flyttar ut. 

Svenskt Designsamarbete
Svensk Form är sammankallande i Svenskt Designsamarbete, SDS, ett nätverk mellan design- och arki-
tekturorganisationer med syfte att öka informationsutbyte och skapa samverkan där parterna så önskar. 
SDS har sammanträtt kontinuerligt hos de olika deltagarorganisationerna under 2017. 

SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensk Form är en av tre stiftare till Svid 1989. Svensk Forms vd sitter i Svids styrelse och Svensk Form 
utser ytterligare en representant i styrelsen. Under 2017 avgick Svids vd Robin Edman och ersattes av 
Kristina Frisk. Tillväxtverket beviljade ett treårigt verksamhetsstöd för att hjälpa företag att växa genom 
design om ca 6 miljoner per år. Genom åren har diskussioner återkommit om eventuell närmare samver-
kan, eller till och med sammanslagning av SVID och Svensk Form, som återigen aktualiserats.

STYRELSEUPPDRAG OCH STYRGRUPPER
Svensk Form har haft representanter i styrelser för följande organisationer, varav några som ursprungliga 
stiftare: 
Svid– Stiftelsen Svensk Industridesign som stiftades 1989 av bl. a. Svensk Form
Formmuseets vänner, som lades ned 2015 och övergick till Nationalmusei vänner
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Gustav och Ida Unmans Stipendiefond

Svensk Form har representerats i följande referens- och styrgrupper under 2017
Nationalmuseum Design – som avslutades våren 2017
Designprogrammet – Visit Sweden i styrgruppen 2016-2019
Agenda för företagsutveckling – Konsthantverkscentrum – 2016-
Team Sweden Näringsliv
Team Sweden KKN

Jurymedverkan
Förutom de utmärkelser och priser där Svensk Form är en av grundarna, arrangeras ytterligare priser 
och utmärkelser inom form och design. Svensk Form deltar på förfrågan under förutsättning att syftet är 
lovvärt och i alla fall på sikt kan bidra till att fördjupa och vidga medvetenheten om design och stimulera 
designutvecklingen. 

Under 2017 deltog Svensk Form och Form i följande jurys: Stora Designpriset, Teknikföretagens årliga 
pris, Önska designstipendium, Electrolux Product Award, Formex Nova, Cathrine von Hauswolffs stif-
telse och Färgcentrums Prisad Färg. 
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PROGRAM SVENSK FORM MODERFÖRENINGEN 2017

7 FEBRUARI Ung Svensk Form invigs i Green House, Stockholm Furniture & Light Fair

7–11 FEBRUARI Ung Svensk Form sedan 1998 – dåtid, nutid, framtid – Vad hände sen? utställning och 
fest Stockholms Auktionsverk

26 APRIL Form Symposium – hållbar träarkitektur

18 MAJ PechaKucha Nigth # 59 i Västra Stallet, med temat mötesplats för design
Talare: Charlotte Wiking, Project Manager, Stockholm Design, Mats Widbom Svensk Form’s CEO-to-
be, Kieran Long, Director, ArkDes, Fanny Jiseborn & Lovisa Roegind, Architect Students from Lund 
University, Sara Sjöbäck, Designer, Svante Helmbaek Tirén, Curator and Art Historian, Anuj Sharma, 
Fashion Designer, Ewa Kumlin, tonight’s MC and Svensk Form’s CEO

20 MAJ årsmöte: presentation av ny vd Mats Widbom. Stipendieutdelning till Elina Johansson ur Johan 
Anderssons fond och till David Ericsson ur Axel Larssons minnesfond

3–6 JULI Ung Svensk Form i Almedalen i samverkan med Teknikföretagen

22–30 JULI Ung Svensk Form på Storsjöyran

21 AUGUSTI Välkomstmottagning för Kieran Long och Mats Widbom

24 AUGUSTI Invigning av Flow på Galleri Persia – Ung Svensk Form i samverkan med Mitab

30 AUGUSTI Kickoff för Design Forward – intensivkurs i affärsutveckling för nyetablerade företag i 
samband med modeveckan

30 AUGUSTI Smygläsning av Form i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen – Boksläpp: Ädellabora-
toriet med Sara Engberg, Philip Warkander, Göran Sundberg, Nille Svensson och Emilia Engblad

24 SEPTEMBER vd Ewa Kumlin föreläste om svensk designhistoria i Vallastaden, Bo och samhällsexpo 
i Linköping

6 OKTOBER Formslaget – Svensk Forms födelsedag firas över hela landet. I Svensk Forms bibliotek på 
Skeppsholmen utsåg Svensk Form Stockholm Örnsbergsauktionen till årets Formbärare

14 OKTOBER Regionalföreningskonferens i Stockholm

14 SEPTEMBER Design S, kick-off med juryn i Svensk Forms bibliotek 

22 NOVEMBER Design S-dag i Göteborg på HDK- Design Förändrar Världen! Under Open Week – den 
nya designfestivalen i Göteborg

21–24 NOVEMBER Design Forward, intensivkurs i affärsutveckling för unga design- och modeföretag 
på Leksands Folkhögskola

5 DECEMBER PechaKucha Night # 60, Subtopia, Moderator Leigh Fitzjames. Talare: Jenny Theolin, Bill 
Schacht, Abdigani Abdi, Rebecca Ahlstedt, Johan Larsvall och Ewa Kumlin
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18 MAJ PechaKucha Nigth # 59 @Västra Stallet

7–11 FEBRUARI Ung Svensk Form sedan 1998 – dåtid, nutid, framtid – Vad hände sen? utställning och fest Stockholms Auktionsverk

5 DECEMBER PechaKucha Night # 60 @Subtopia
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REGIONALFÖRENINGARNA
Svensk Form hade under 2017 sammanlagt 13 regionalföreningar. Regionalföreningarna utgör basen 
för föreningens rikstäckande verksamhet. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten 
med andra regionala aktörer såsom kommun, landsting och länsstyrelse, liksom med branschorganisationer, 
museer och näringsliv. 

En del har numera till och med lyckats få regionala verksamhetsbidrag, som Svensk Form Väst och Svensk 
Form Norrbotten, utöver Svensk Form Syd som länge haft starkt stöd från regionen och Malmö stad, och 
från 2018 även statligt stöd. Två regionalföreningskonferenser har under året arrangerats i Stockholm, en 
under Stockholm Design Week i samband med möbelmässan i februari, den andra i mitten av oktober. 
Många regionala samarbeten har förstärkts under året, tack vare idogt lobbyarbete, som exempelvis den stora 
Formsamlingen med företrädare från hela landet som uppvaktade kulturdepartementet i början av året. Inte 
bara för Svensk Form som särintresse, utan för Sverige, där den förstudie som Svensk Form initierade, Upp-
lev Kultur Var Dag, utförd av Mats Svegfors på uppdrag av Dalarnas landsting i samverkan med Örebro och 
Västernorrland, utgjort en grundsten. Vi är glada att se att regeringen nu beslutat att bild och form blir ett sär-
skilt område inom kultursamverkans-modellen med särskilda medel. Flera regioner har redan tidigare i sina 
egna kulturplaner tydligt skrivit in arkitektur, form och design, såsom Dalarna, Skåne, Västra Götaland och 
Värmland, ett mönster som vi hoppas fortsätter i hela Sverige. Svensk Form Syd, med Form/Design Center, 
har sedan många år speciella förutsättningar genom sin publika verksamhet med starkt stöd och samverkan 
med Malmö stad och regionen och från Kulturrådet om sammanlagt 7 miljoner för 2017, och nu inför 2018 
med en förstärkning om 3 miljoner från regeringen för att verka som ett nav i södra Sverige. 

Svensk Form Västernorrland arbetar nära Design i Västernorrland, som verkar mest med näringslivsdelen 
och designmetodik och samarbetar med Designregion Sweden. De har även nära samverkan med Länsmuseet 
i Sundsvall. I Örebro firade Business Örebro sin årliga modedesign-vecka i samklang med Svensk Forms 
Formslag den 6 oktober. I Jämtland ordnades återigen en framgångsrik formvecka i oktober, i samverkan 
med regionen, som faktiskt har en regional designsamordnare, något som Svensk Form gärna såg över hela 
landet. Föreningen har haft ett mindre organisationsbidrag från regionen via Länskulturen, liksom stöd för 
Formveckan. Man samarbetar ofta med Designcentrum, som alltså är en del av Region Jämtland Härjedalen.

 
 
SVENSK FORM SYD
 
Utställningsverksamhet
Under 2017 visades 35 utställningar och presentationer av varierande storlek och 
karaktär. Om man ska lyfta ut en utställning av dessa:

Commoning Kits: ett nordiskt samarbete där 13 utvalda arkitektkontor som 
representerar några av de mest intressanta praktikerna i Sverige, Norge och 
Danmark, deltog med mål om att skapa bredd och belysa olika utgångspunk-
ter. Utställningen tog upp teman som speglar samtida behov av ytor för kultur, 
utbildning, rekreation och mobilitet. Ett samarbete med arkitektkontoret Kjel-
lander Sjöberg.
 
Programaktiviteter 
Under 2017 genomfördes 147 programaktiviteter i vårt hus. Några exempel som 
visar på bredden, både när det gäller ämne, målgrupp och format:
- design talks
-  seminarier och föreläsningar med arrangörer som SLU, Skånes Hemslöjdsför-

bund, Sveriges Arkitekter
- Forma! Form/Design Centers egna lördagsprogram för barn (11 tillfällen)
- Inspirationskvällar med Staden Malmös Hemslöjdsförening
- Sveriges Arkitekters format A-bar
- Tidningssläpp Stad och Tecknaren med mera.

ETT AXPLOCK FRÅN REGIONALFÖRENINGARNAS PROGRAM

Commoning Kits
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Branschsatsningar
Under 2017 arbetade vi mer med och för designbranschen, framför allt genom det treåriga exportprojektet Southern 
Sweden Creatives. Under året gjordes nedslag i Milano, London och Eindhoven. 11 skånska designföretag ställde ut i den 
svenska paviljongen på London Design Fair och till Dutch Design Week i Eindhoven gjordes en kuraterad utställning vid 
namn ”What’s your DNA” där 9 formgivare fick möjlighet att delta.

UNG SVENSK FORM
20 bidrag inom bland annat produktdesign, textil, mode, konsthantverk och möbler som har valts ut av en namnkunnig 
jury. Ung Svensk Form delas i år ut för tolfte gången och drivs av Svensk Form med syftet att stimulera svensk designut-
veckling. Ung Svensk Form startade på Form/Design Center 1998.
18 februari till 26 mars
 
 
Årets Formbärare: Jenny Nordberg
Motiveringen löd: 
”Med passion och stor envishet driver Jenny Nordberg 
formområdet framåt. Hennes engagemang, som har sin 
bas i en hållbar samhällsutveckling, inspirerar och skapar 
förutsättningar för andra. Samtidigt är Jenny själv en 
fenomenal formgivare med konstnärlighet och experiment-
lusta som utmärkande drag. Vi ser framemot att följa hennes resa!”

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Eva Engquist, ordförande
Gunilla Kronvall, vice ordförande
Birgitta Ramdell, kassör, vd
Chris Marshall
Clara Åhlvik
Daniel Byström
Emma Estborn
Stefan Persson
Kajsa Bengtson suppleant
Kalle Magnusson suppleant
Maria Vieweg personalrepresentant 
 
Årsmötet hölls onsdagen den 26 april 2017 på 
Form/Design Center i Malmö.

SVENSK FORM DALARNA

Formveckan i Dalarna 
Den 6-11 oktober arrangerade Svensk Form Dalarna för första gången Form-
veckan Dalarna. Vi ville med Formveckan samla och synliggöra den kreativitet 
som finns i hela Dalarna under en vecka: form, design, arkitektur och hantverk 
i det lilla eller stora. Veckan fick ett väldigt gott mottagande från både besökare 
och arrangörer. Det var ca 50 evenemang som ordnats över hela länet, work-
shops, seminarium, öppet hus, events, Formslaget och mycket mer.

Årets Formbärare: Jack Hanson 
Motiveringen löd:
”Jack Hanson har bidragit till Dalarnas utformning med en lång rad signifika-
tivt utmärkande byggnader som präglat det moderna Dalarna. Med byggnader 
av hög kvalité, både i idé och utförande, såsom hoppbackarna vid Lugnet i 
Falun, Maserhallen och Soltorgssskolan i Borlänge, St Davidsgården i Rätt-
vik och varuhuset Tempo i Ludvika har Jack Hanson gett länet ett mervärde 
i stadsbilden som varar över tid. Svensk form Dalarna utser Jack Hanson till 
Årets Formbärare 2017.”

Jenny Nordberg, årets Formbärare Svensk Form Syd

Jack Hanson, årets Formbärare, Svensk Form Dalarna
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Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Frida Lindberg, ordförande
Omid Massali, vice ordförande 
Petter Kolseth, sekreterare
Kattis Karlsson Nordqvist, kassör
Pernilla Wåhlin Norén, ledamot
Märta Kallur, ledamot
Henrik Fredberg, ledamot
Valnämnden består av Magdalena Nord Omne och Pernilla Jansson.

Årsmötet hölls den 25 april på Helikopter Brand Design i Falun.

SVENSK FORM GOTLAND

FORMMÖTET
Formmötet är den primära satsning styrelsen i lokalföreningen ägnat sig åt under året som gått. Med stöd i tidigare 
gjorda undersökningar bland medlemmarna så har styrelsen arbetat för att försöka få till stånd en mötes- och expone-
ringsplats för lokal form och dess yrkesutövare. För att få till stånd en hållbar och öppen mötes- och exponeringsplats 
har styrelsen arbetat med kontaktytor som ALMI och Region Gotland för att söka finansiering. Arbetet med att söka 
finansiering för en sådan mötesplats fortsätter under 2018. 

6 oktober
Formslaget och utnämnandet av Årets Formbärare 2017 hölls i samband med en Formbar där medlemmar och andra 
intresserade inbjöds att delta på Clarion Hotel Visby. Till evenemanget inbjöds två lokalt relevanta föreläsare. Till Årets 
Formbärare utsågs Hanne Heftø, silversmed.
Motivering:
”Årets Formbärare får utmärkelsen för ett konsekvent och självsäkert formspråk 
som låter ett ödmjukt och personligt uttryck samsas med funktion. Formbäraren 
kännetecknas av en oförtruten gärning i vilken en osviklig känsla för hög kvalitet 
samt tro på sitt egna skapande får kunder att återvända år efter år.”

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Jakob B Rogert, ordförande
Karin Leoson, Vice ordförande
Ellinor Dahl, kassör
Kristina Torsson, ledamot
Maria Brunskog, sekreterare
Pernilla Johansson, suppleant
Susanne Thedéen, ledamot

Årsmötet hölls den 5 april i Visby. 
Hanne Heftø, årets Formbärare Svensk Form 
Gotland

Formveckan, Svensk Form Dalarna
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SVENSK FORM JÄMTLAND

ÅRSMÖTE 4 maj
Vi vill ha ett intressant och gott årsmöte! Vi samlar ihop oss inför ett nytt Formår och hälsar eventuellt nya styrelsemedlem-
mar välkomna in i gänget. Därför har vi beslutat att kombinera årsmötet med att besöka designer/arkitekt/formgivare i vår 
region - som påverkat det regionala klimatet ur designperspektiv. I år leder vägen längs Revsundssjön till Bakgården som 
drivs av Gustav och Kerstin Hylén. Här tittar vi närmare på varumärke och livsstilsbyggande. Vi samtalar och visas runt fö-
retaget/gården som är musikstudio, mikroölbryggeri, bageri och matloge. Vi äter en god middag och får prova olika ölsorter 
som Gustav bryggt.

UNG SVENSK FORM I ÖSTERSUND 22–30 JULI
Lördagen 22 juli öppnas portarna till årets utställning med UNG SVENSK FORM på Designcentrum, Östersund. En sam-
produktion med Storsjöyran och UNG SVENSK FORM, Svensk Form Jämtland och Designcentrum. Utställningen samkör 
med Storsjöyran och lockar större publik än vad normalt förväntas - många reser till festivalen och detta nyttjar vi. Dess-
utom ingår vi i Storsjöyrans PR- och marknadsföringsprogram. ”Det är stort, kanske större än vad vi nu kan överblicka, att 
förlägga utställningen Ung Svensk Form i Jämtland. Vi blir delaktiga i dialogen, i de stora frågorna som utställningen tar 
upp. Globalt blir lokalt. Ett annat perspektiv är den entusiasmerande och inspirerande effekten – en av utställarna, Johanna 
Nestor ett lysande exempel på det, som numer har sin studio i Åre.” 
Johanna finns på plats och berättar om sitt arbete samt är tidningen FORMs instagrammare under veckan.

FORMVECKAN med tema BOENDEFORM 10–15 oktober

FORMVECKAN består av FormFrukostar, DesignLuncher, FormFika och FormBar, utställningar och workshops med syftet 
att sprida kunskap och inspirera samhället i år inom Design och Arkitektur. Här har du som åhörare möjligheten att bli både 
mätt och inspirerad på en och samma gång! Den bästa kombinationen tycker vi.

BOENDEFORM - Likt ett spadtag av Émile Zola vill vi dra ett tvärsnitt genom flera samhällslager och ur flera perspektiv - 
från det gripbara, fysiska boendet till ett immateriellt plan. Vi tittar på boendeformen i platsens, stadens och bostadens skala. 
Här möts kultur, politik, arv, livsstil och klass; boendets form förenar och skiljer oss åt. Vi formar vårt boende, samtidigt 
som vårt boende formar oss. Veckan gästades bland annat av Kristina Schultz, formgivare med en kritisk agenda som arbe-
tar aktivt med att skapa motbilder till hemmet som konsumistisk livsstilsplattform, stadsarkitekt Maria Boberg som kom-
mer att guida oss från Östersunds rutnätsstad till den runda staden kring vattnet, Gudmar Söderin och Thomas Melin som 
på varsitt håll utmanat boendets form. Samtliga föreläsningar under Formveckan är öppna för allmänheten och kommer till 
största del äga rum på Designcentrum. 

FORMSLAGET 6 oktober
Vi delger och hyllar Årets Formbärare på Formslaget samt lyfter upp extra under vår Formvecka.
Årets Formbärare i Jämtland blev DREJERIET!
Motivering: ”Drejeriet i Östersund som i år firar 30 års verksamhet, är ett anrikt konsthantverkskooperativ, bestående av 
femton medlemmar, alla med anknytning till Jämtland. Grundtanken från start har varit ett gyllene samarbete istället för 
hård konkurrens. Drejeriet har med åren skapat sig en unik position i norrländskt perspektiv – ett synliggörande av profes-
sionella lokala och nationella konsthantverkare i glas och keramik. Osvikligt år efter år har Drejeriet, intill verkstad och 
butiksyta skapat en arena med spännande kvalitativa utställningar och möten mellan konstnär och publik. Verksamheten 
driver butik och galleri och står genomgående för såväl traditionella hantverksmässiga värden som för konstnärlig förny-
else” för denna gärning mottog Drejeriet tidigare i år Regionens Kulturpris till Peterson Bergers minne.

Vår egendesignade present innehåller varje år en gåva från förra årets Formbärare. På så vis gynnar vi också våra Formbä-
rare. Presenten är inslaget i gult silkespapper och har ett handritat omslag av Hanna Fogelberg.

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Ordförande Lena Andersson, AD
Vice ordförande Hanna Fogelberg, tjänstedesigner
Sekreterare Märta Lööv, modedesigner
Kassör Carina Ericsson, kostymör, textillärare
Klubbmästare Josefin Sundnäs, keramiker
Medlemsansv. Martin Fryklund, grafisk formgivare
PechaKucha Jenny Persson, fotograf
Karin Söderberg, stadsplanerare

Årsmötet hölls den 4 maj.

Formveckan, Svensk Form Dalarna

Formveckan, Svensk Form Jämtland
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SVENSK FORM NORRBOTTEN

Formbazar Fair: Living, Kulturens Hus Luleå, maj 2017
Våra Formbazarer möjliggör för konstnärer, formgivare och konsthantverkare att visa upp sina verk och sälja dem. 
Till den här Formbazaren bjöd vi upp Li Pamp som föreläsare om ”framtidens antikviteter.
Formslaget med “Formbärare 2017: Havremagasinet”, oktober 2017
Årets formbärare blev länskonsthall Havremagasinet i Boden. Havremagasinets fokus på demokrati, mänskliga rättighe-
ter och yttrandefrihet, gör dem till en viktig aktör inom kulturella och kreativa näringar i regionen. Det ville vi uppmärk-
samma.
Motiveringen löd: ”För hundra år sedan var byggnaden en förvaring för spannmål. Livsnödvändig som reservoar med 
ett sinnrikt system för att utjämna temperaturen och hålla den i schack. Det finns likheter. Havremagasinet har tagit 
plats som ett välkomnande nav som berättar om solidaritet, revolution, generositet och förflyttning. Livsnödvändig och 
värmefördelande.”

Formbazar med Pecha Kucha, Havremagasinet, oktober 2017
Årets andra Formbazar genomfördes under två dagar, tillsammans med drygt tjugo 
formgivare, konsthantverkare och konstnärer. Vi passade såklart på att ordna Pecha 
Kucha med koppling till spännande personer och fenomen från trakterna runt Boden.

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Ordförande Maria Ahlqvist Juhlin
Tf. ordförande Kicki Nilsson
Kassör Eva Enberg-Isaksson
Sekreterare Marie-Louise Johansson
Ledamot Viktoria Pettersson 
Ledamot Lena Allheim
Suppleant Martina Lundgren Suppleant Elisabeth Stenberg
Suppleant Lisa Kejonen Seger
Valberedning: Pia Huuva och Annkathrin Lundqvist
Revisor: Johanna Sandberg Rova

Årsmötet hölls den 23 april på Sunderby folkhögskola.

SVENSK FORM SMÅLAND

14 maj Årsmöte  och visning av ”Kulturgatan Bodafors” i Bodafors
Vi besökte Bodafors och träffade initiativtagarna och eldsjälarna bakom ”Kulturgatan Bodafors”, inredningsarkitekt 
Mikael Löfström och snickarmästare Leif Burman, lektor vid Carl Malmstens. 

30 januari, studiebesök på World Trade Center i Växjö
Vi besökte det nyligen invigda World Trade Center i Växjö. Vi fick en rundvandring i de allmänna utrymmena och till-
fälle att besöka Danske banks lokaler, vilket vi tackar för! WTC-byggnaden, ritad av Tengbom arkitekter, är den första i 
den mycket omfattande exploateringen som just nu pågår på Södra stationsområdet i Växjö. Byggnaden som ligger längs 
spårområdet intill Smålands museum består av sju kontorsplan med två underliggande parkeringsplan.

Årets aktiviteter i övrigt:
1 mars, PechaKucha-Night vol 32 i Växjö
8 april, vårutflykt till Motala
19 april, PechaKucha-Night vol 33 i Växjö
19 april, PechaKucha-Night i Kalmar
20 september, PechaKucha-Night vol 34 i Växjö
1 november, PechaKucha-Night vol 35 i Växjö
15 november, PechaKucha-Night i Kalmar

6 oktober, Formslaget i Värnamo
Vandalorum är utsett till Årets Formbärare 2017 med följande motivering:
”Årets Formbärare 2017 är en betydelsefull institution i Småland och en av landets ledande formarenor. Vandalorum 
har sedan de karaktäristiska röda ladorna invigdes blivit en självklar plattform för design och konst. Vandalorum har 
nått sin position genom ett långsiktigt, strategiskt och mycket målmedvetet arbete. Med Smålands konstarkiv och Små-
lands Konstnärsförbund som grund, Sven Lundhs vision och stora kontaktnät i botten tog drömmarna form och visua-

Formbazar, Svensk Form Norrbotten
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liserades genom Renzo Pianos gestaltning. Med ett ben i formen och ett ben i konsten och med Smålands konstarkiv som 
nav befruktar uttrycken ofta varandra. Vandalorum spelar en roll lokalt, regionalt och nationellt. Som mottagare av inter-
nationella utställningar tar institutionen också plats på en internationell scen. Bakom framgången står en tydlig vision, en 
dynamisk museichef, en engagerad styrelse och flera goda samarbetspartners. Vandalorum har även ett fruktbart samarbete 
med universitet, högskolor och näringsliv. En intressant balans mellan offentliga medel och sponsorer utgör den ekono-
miska basen. En del av Vandalorums framgång är också de konsekventa öppettiderna, ett gott publikarbete, den högklassiga 
Syltan och den fina designbutiken som sätter guldkant på besöket. Men framförallt ett intressant, kreativt och spännande 
innehåll. Vandalorum har berikat Småland!”

En överraskad och stolt museichef mottog utmärkelsen tillsammans med styrelse och personal.

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Britt-Marie Börjesgård, ordförande
Ole Victor, vice ordförande
Sara Larsson, kassör
Karl-Magnus Lillqvist Sjöberg, sekreterare
Maria Agestam
Camilla Carnmo
Kerstin Cedell
Camilla Isholt
Thomas Johansson
Anders Bergön
Jonas Malmquist

Årsmötet hölls den 14 maj i Bodafors.

SVENSK FORM STOCKHOLM

Hur framstår egentligen Sverige som designland i omvärldens ögon? 
Onsdagen den 29 mars 2017 kl. 18-19 på Svensk Form, Skeppsholmen. ”Bra deisignidéer kommer från Finland, tillverkas 
av svenskar, marknadsförs av danskar och säljs till Norge” – en gammal utsaga av okänd upphovsman. Men hur framstår 
egentligen Sverige som designland i omvärldens ögon? Visit Sweden har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att under 
fyra år driva ett designprogram i syfte att främja designturism och därigenom öka export av design, mode och arkitektur. Ar-
betet startades i maj 2016 och tillsammans med företrädare från arkitektur-, mode, design-, och möbel/inredningsbranschen 
samt externa intressenter och experter har grundläggande analys om marknad, målgrupp, trender och konkurrenter genom-
förts. Erik Thorsén, seniorkonsult på Lynxeye Brand Consultants, berättade om analysarbetet. Vad säger experterna jämfört 
med resenärerna? Vilka designnationer är våra största konkurrenter, och vilket varumärke är egentligen starkast, svensk eller 
dansk design? Föreläsningen ägde rum i Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen och var mycket välbesökt. 
 
Årets Formbärare: Örnsbergsauktionen 
Motiveringen löd: ”Behovet av fler arenor och en bredare diskussion om vad form kan vara har påtalats av många. Men 
till skillnad från de flesta andra tog Fredrik Paulsen, Kristoffer Sundin och Simon Klenell tag i saken på riktigt och star-
tade 2011 en konstnärsdriven auktion för studioproducerat konsthantverk. Efter sex år har Örnsbergsauktionen utvecklats 
till ett viktigt nätverk och ett forum för den samtida och framtida formutvecklingen. Här väljs inte bara objekt som har ett 
konstaterat ekonomiskt värde, utrymme finns också för det oetablerade, provokativa och ibland kontroversiella. Det är alltid 
genomtänkt – men aldrig självklart.”

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017 
Christine Sundberg Carendi, ordförande
David Leidenborg, sekreterare
Daniel Svahn, kassör
Patriq Bokeroth, ledamot
Hedvig Hedqvist, ledamot
Wilson Kalanzi, ledamot
Ulrika von Mentzer, ledamot
Felicia Palm Nordling, ledamot
Christian Persia, ledamot
Charlotte Rydberg, ledamot

Årsmötet hölls den 15 mars i Stockholm.

Vandalorum, årets Formbärare Svensk Form Småland

Örnsbergsauktionen, årets Formbärare Svensk Form Stockholm
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SVENSK FORM VÄRMLAND

27 mars Sunne - Öppen föreläsning om avtal & arvoden med Svenska Tecknares jurist Kiljan Ardahl.

3 april – Årsmöte hos designstudio And Yellow– mingel och buffé

6 april - Formsymposium på Broby Grafiska i Sunne

15 maj - Föreläsning Design som affärskraft på mindre orter och på landsbygden

Juli – Svensk Form Värmland har varit delaktiga i projektet White Moose Projekt, en gatukonstfestival med Artscape. 
Muralmåleri/graffiti på 11 orter i Värmland som genomfördes i samarbete med flera parter men främst Karlstad kom-
mun, Artscape och de medverkande kommunerna. 

Augusti - Studiebesök Open Art Örebro

6 oktober Formslaget - Mingel Hotel River C 7 föredrag om Artscape projektet med Jessica Frick  
Årets Formbärare 2017 blev Klässbols Linneväveri Motivering:
”Klässbols Linneväveri har utsetts till Årets Formbärare i Värmland 2017. En trotjänare med ursprung och verksamhet 
i västra Värmlands skogar med många år som bärande av god form och gedigen kunskap. Vi vill hylla detta familjära 
företag som förvaltar och för vidare ett arv av hantverkstradition och samtidigt presenterar design som följer tiden. Med 
trendkänslig balans, knyter de till sig formgivare med olika uttryck, inte minst från Värmland, och tillför nya funktioner, 
former och färger till sina textila produkter. Textil design vävd för de stora pampiga borden. Elegans och kvalitet till 
köksbord och bädd. Från en liten ort i Västra Värmland till hela landet och världen. I samspel med andra verksamheter 
och med sitt café Kaffekvarnen har linneväveriets framgång format den lilla orten Klässbol till en levande kulturupp-
levelse. Ett bevis på att stark passion för design och hantverk tillsammans med en entusiastisk blick framåt, på en plats 
med en egen berättelse, ger kraft. God form och kreativa idéer med helhetstänk stimulerar och skapar möjligheter. 
Klässbols Linneväveri vann 2016 Elle Decorations pris Årets textil för Gåsöga av Margot Barolo och Ulrika Mårtens-
son. Ett av deras uppskattade vävmönster som i sin enkelhet lyfter fram det vackra och starka naturmaterialet linet är. 
Precis som den goda formen och den gedigna kunskapen som Årets Formbärare i Värmland står för. Andreas Johansson, 
Dick Johansson, Cenita Johansson Åsen, Stefan Johansson och Urban Johansson är de som för arvet vidare efter farfar 
Hjalmar.”

11 oktober - Jurymedverkan - MatVerk Värmland – Hushållningssällskapet. 
Nifas Matverksjury. 

7 november – Sopplunch med föredrag av Elina Johansson – Svensk Forms stipendiat 2017. Om hennes designarbete 
med hållbart material, examensarbete Beckmans, Svenskt Tenn stipendium och samarbete med RICE. För medlemmar 
och övriga intresserade.

11 december – Workshop med Helena Bengtsson – Sy väskor vackra som smycken. En workshop i Helenas ateljé för 
medlemmar och övriga intresserade. 

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Ann Lundqvist, ordförande
Jessica Edlom, tillf. kassör
Anna-Clara Einarson
Helena Bengtsson
Gunilla Bruce
Mia Toresson
Carina Stejmar

Årsmötet hölls den 3 maj hos designstudio And Yellow.

Klässbols Linneväveri, årets Formbärare Svensk Form Värmland
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Fem får stipendiet FORMVISARE 2017
Onsdag 11 januari öppnar Möbelriksdagen 2017 i Tibro. Vi är engagerad i flera punkter; Vår Formbärare 2016, desig-
nern Kerstin Sylwan, leder ett seminarium; Omforma – nya strukturer i designbranschen. Vi stöttar HDKstudenter för att 
de ska kunna delta i speciellt studentprogram. Och på kvällen blir det fest med pris- och stipendieutdelning. Då presen-
terar vi våra FORMVISARE 2017, alltså de fem västsvenska designer/konsthantverkare som fått Svensk Form Västs 
internationella stipendium á 20 000 SEK för att ställa ut utanför Sverige under 2017. Stipendiet möjliggörs tack vare att 
Svensk Form Väst har verksamhetsbidrag från Västra Götalands Regionens kulturnämnd.  
2017 års Formvisare: 

Karin Roy Andersson, Göteborg, smyckekonstnär som driver smyckekonstgalleriet Four i Göteborg. Får stipendiet för 
att visa upp sitt eget konstnärliga arbete i en utställning, samt delta, i den internationella smyckeskonferensen SNAG 
som arrangeras i maj 2017 i New Orleans, USA.

Cecilia Eduards, Göteborg, designer/vd Eduards Accessories AB samt arkitekt på inobi. Får stipendiet för att presentera 
sin kollektion ”Näver” svensktillverkade väskor och accessoarer i läder, på Oslo Design Fair i januari 2017, samt på 
mässan House & Garden i London, juni 2017.

Elin Josefine Olsson, Töreboda, designer som driver ”Form – a nomad design studio”, ett företag med social ambition 
som tillverkar produkter i samarbete med lokala hantverkare i Vietnam. Får stipendiet för att marknadsföra produkterna 
på mässan North Modern i Köpenhamn 2017.

Anna Elzer Oscarson, Göteborg, produktdesigner driver det egna företaget AEO. Får stipendiet för att ställa ut sin kera-
miska kollektion Dancing Dune på mässan Maison Objet i Paris i september 2017. Kollektionen är framtagen i samar-
bete med, och produceras av, Porslinsfabriken i Lidköping.

Jelizaveta Suska, Mölndal, smyckekonstnär, får stipendiet för att visa sina arbeten i en utställning med fem svenska 
smyckekonstnärer på Galleri Reinstein Ross i New York, maj-juni 2017. Samt att ställa ut tillsammans med projektet 
Hatara i samband med Schmyck i München i mars 2017.

GRATTIS SARA ANDREASSON – ÅRETS FORMBÄRARE I VÄST 2017!
Härmed tillkännages att Svensk Form Väst har utsett illustratören och designern Sara Andreasson till Formbärare i Väst 
2017, med motiveringen: ”Med en självsäker formkänsla och sina normbrytande illustrationer har Sara Andreasson 
gjort sig ett namn internationellt. Över 60 000 personer följer henne på Instagram och hon har uppdragsgivare som 
Apple och Nike i bagaget. Dessutom har hennes bilder synts på omslagen för New York Times och Rolling Stone. Det är 
en kreatör med en stark vilja om att göra världen mer jämlik och det syns i hennes arbeten.”
Priset delades ut under festliga former tisdagen den 21 november på Hoki Moki, då Sara Andreasson också höll en före-
läsning om sitt arbete.

FORM-PILOT Mingel i Jugendhuset
Den 1 december flyttar ”FORM-PILOT” in i Jugendhuset på Föreningsgatan i Göteborg. Därmed får stan en ny mötes-
plats för arkitektur- form och design – om än tillfällig. Det är Svensk Form Väst som tillsammans med Sveriges Arkitek-
ter Västra Götaland och ADA med flera parter, går samman med arkitekt- och konstkollektivet
Föreningsgatan 2 för ett tre månaders testprojekt. 

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Camilla Lindahl, ordförande
Magdalena Svedlund, vice ordförande 
Anna-Stina Lindén Ivarsson 
Marcus Jahnke
Lisa Alm 
Dennis Kanter
Anna Elzer Oscarson
Christina Silfverhielm 
Vanja Hermelin, adjungerad Röhsska museet
Revisor: Marielle Lundsjö  
Valberedning: Andreas Kittel och Emma Fälth

Årsmötet hölls den 20 mars på Världskulturmuseet. Fem västsvenska designer/konsthantverkare fick Svensk Form Västs internatio-
nella stipendium á 20 000 SEK för att ställa ut utanför Sverige under 2017
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26 april PechaKucha på Elite Hotel Mimer
Hotell Mimers restaurang, vårt favoritställe. 19.20 börjar PechaKucha men middag kan du äta från 17.00. Eller bara 
softa i baren. Temat är vår, nya tankar, ljus, hopp, skapande och allmän kultivering. Ni vet: Varje talare visar 20 bilder 
i 20 sekunder, sammanlagt 6 minuter och 40 sekunder. Intressanta människor säjer intressanta saker. Eller på engelska: 
Good Thinking! Good Ideas! Good People! En rejäl men kort paus i mitten. Arrangemanget är kostnadsfritt! Det tackar 
vi Umeå kommun för. Boka bord? Middag kan du äta från 17.00. Enkla men goa grejer kan du köpa i baren. Ta med dej 
vännerna eller slå dej i slang med helt okända. Maten är alltid god och du ser ju till att sällskapet blir det bästa. En minut 
från Vasaplan… Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75a. PS. Restaurang Mimer har nytt namn: artonnittiosju. 

9 juni hälsas ni välkomna till årsmöte i Tonka Bistro Café.  
Anmäl dej via nyhetsbrevet om du redan är medlem, eller kom och bli medlem på plats. OBS: Till årsmötet kan du gå 
direkt från duschen till frukost på ett av Umeås absolut mest oväntade och trevligaste matställen. Högsta kvalitet, finfin 
service och mitt i stan med span mot Väven. (MVG-gallerian)

6 oktober Formslaget med Årets Formbärare 2017 som blev Pia Wallén, designer.
Motivering: ”Skulptural, arkitektonisk och elegant, så beskrivs ofta Pia Walléns design. Helt rätt tycker vi. Men också 
varm, mänsklig, färgstark, humoristisk och morsk! Pia är kanske den svenska designer som lyckats bäst med att skapa 
ny relevans för textil tradition och hantverk med sin minimalistiska formgivning. Som alla sanna förnyare var hennes 
materialval och arkaiska symboler precis det vi längtade efter. I designsverige finns det ett före och efter Crux Blanket. 
Pia Wallén som kommer från Umeå (Roliga år, säjer Pia), är i grunden utbildad modedesigner och har arbetat inom 
många olika designområden; ofta i gränslandet design, konst och konsthantverk. ”Ett pågående forskningsarbete sedan 
30 år”, säger hon själv. Hon har fortsatt att utforma det skenbart enkla, att utmana våra referenser, att gestalta balansen 
mellan funktion, estetik och empati. Vad händer när symboler möter traditionella material och en ny tid?  Vilken sorts 
energi uppstår när den perfekta metallkupolen möter en filtad yta?  Var går gränsen mellan konst och design, när rö-
relsen avstannat och den svepande capen är stel som en rustning eller skyddande jurta? Teorier är viktiga. Kunskap är 
nödvändig. Fantasin omistlig. Allt det har Årets Formbärare. Pia Wallén är helt enkelt eljest på det allra bästa sättet.”

25 oktober PechaKucha på restaurang Plectrum. 
Intressanta människor visar 20 bilder och pratar kort, koncist och engagerat om rörelse! Vi är glada och stolta att än en 
gång kunna presentera fantastiska personer med olika yrken, erfarenheter och bakgrunder. Så: kvällens estradörer är: 
Dohee Kim, Camilla Jonsson, Toms Kokins, Pontus von Schoenberg, Inger Mossberg, Patricia Alvarado och Naresh 
Chandra. Moderator: Anna Sjöberg.

2–3 november Konferens med studiebesök, samtal och möten mellan Svensk Form Västerbotten, SSR, Vän i 
Umeå, Invitationsdepartementet, Västerbottens Läns Hemslöjd, UiD och Sameslöjdsstiftelsen.
Möten med Västerbottens museum ledde fram till utställningen 30 år som formgivare-en framgångsrik, retrospektiv ut-
ställningen med Gunnel Sahlin under 2016–2017. Utställningen blev en publik framgång och visas fortfarande på andra 
håll i Sverige.

Anna Sjöberg, ordförande
Sujy Lee, vice ordförande/ ledamot
Catharina Carlsson, sekreterare
Sofia Tolonen, kassör
Leena Naqvi, ledamot/PechaKucha-tekniker
Monika Kichau, ledamot
Felix Wink, ledamot
Inga-Lill Darstedt, ledamot

Årsmötet hölls den 9 juni i Tonka Bistro Café.

Pia Wallén, årets Formbärare Svensk Form Västerbotten
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Medlemsresa till Vallastaden – Bo- och samhällsexpot i Linköping den avslutande helgen 23 - 24 september, där vår 
vd Ewa Kumlin hade en föreläsning om arkitektur och design förr, idag och i framtiden. En mycket lyckad och inspire-
rande resa som lockade flera medlemmar utöver halva styrelsen.

Formslaget den 6 oktober firades med en Formfrukost på HINK, i f d Tobaksmonopolets nyrenoverade lokaler och 
incubatormiljö i Härnösand. Detta lockade ca 40 intresserade med Kent Lindberg som talare, nyanställd vid Design 
i Västernorrland samt visning av lokalerna.  Årets Formbärare utsågs och firades och tårtkalas hölls för 172-åringen 
Svensk Form. Magasin Höga Kusten Publishing blev mycket glada över utmärkelsen. 

Motivering:
”Svensk Form Västernorrland utser Magasin Höga Kusten Publishing till Årets Formbärare för sitt prisbelönta och 
tillgängliga destinationsmagasin, som fick Svenska Designpriset 2014. Magasin Höga Kusten har genom sin grafiska 
formgivning, fantastiska naturfoton samt intressant redaktionellt material skapat en lockande bild av landets mest väx-
ande turistområde och vårt län. Bilden förstärks genom deras bokutgivning, nu aktuell med nominering till Svenska 
Designpriset för sin matbok ”Vår del av världen Höga Kusten – ursprung, råvaror och smaker”.

I oktober höll föreningen sitt hundrade sammanträde, kanske värt att fira.

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Kiki Hammarström, ordförande  
Anna Fossane, vice ordförande, webbansvarig
Kerstin Stickler, sekreterare
Kristina Brink, kassör
Vicci Andersson Sjöbom, pechakuchasamordnare  
Magnus Sandebree, medlemsansvarig  
Kristina Jeppson, grafisk form, vice sekreterare  
Henrik Muskos, dokumentation, webb/adjungerad ledamot

Årsmötet hölls den 30 mars på Metropol.

SVENSK FORM ÖREBRO LÄN

11 november Föreläsning på Örebro Läns Museum ”Är William Morris aktuell i vår tid? 
Konsthantverket länkar historien till nutiden”. Som en del av och i samband med utställningen OMSLÖJD hade Kerstin 
Wickman, journalist, författare och professor i design- och konsthantverkshistoria, en inspirerande föreläsning om ämnet 
historien mot nutiden. Är det så stor skillnad på uttrycken som vi vill förmedla med det vi skapar nu mot förr? Prisutdel-
ning för utställningen OMSLÖJD, vilka gick till Elisabet Jansson, Erik Torstensson och Anneli Linder i nämnd ordning. 
Arrangemang av Örebro läns Slöjdförening och Svensk Form Örebro län.

16 november: Gardinen 400 år - Gardiner i historien - fenestra, 
ljusglugg, gardin. 
En föreläsning av Lena Hellström - en resa genom seklerna, som 
handlar om hur människor genom historien strävat efter att få in 
ljus i våra byggnader och boningar och hur vi med hjälp av textilier 
diffuserat och justerat ljusinsläppen och justerat värme/kyla. Men 
gardiner har också genom historien varit lyxartiklar och uttryck för 
olika tiders stil- och inredningsideal. Lena Hellström är konst- och 
kulturvetare, etnolog, konstnär, formgivare och författare, som 
både arbetar med, formger och skriver om byggnader och textilier. 
Föreläsningen skedde i Länssalen, Örebro Slott. Arrangemang av 
Svensk Form Örebro län och Örebro Läns S. Under november 
presenterade och informerade dessutom Svensk Form Örebro län i 
samarbete med Örebro Läns Slöjdförening, firandet av Gardinens 
historia och 400-årsfirande i en miniutställning i Turistbyråns loka-
ler i Örebro Slott.

Medlemsresa till Vallastaden

Gardinen fyllde 400 år 2017
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Årets Formbärare: Birgitta och Anders Fasth
Motiveringen löd: ”Med modiga idéer har paret Fasth skapat en unik konst- och designmiljö i Hällabrottet utanför 
Kumla. En gammal slagghög blev en spännande utställningsplats med himlen som tak. Vid en gammal bondgård byggdes 
ett modernt designat galleri* med besökare från när och fjärran. Konst på hög och galleriet i Örsta är idag landmärken i 
Örebro län. Svensk form väljer därför paret Fasth till formbärare 2017.”

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Jonas Linder, ordförande
Simon Tullstedt, vice ordförande
Ulrika Lindmark, sekreterare
Nina Hellström-Boväng, vice sekreterare
Mats Olsson, kassör
Synnöve Borup, ledamot
Harriet Arnold, ledamot

Årsmötet hölls den 14 mars på Mecano i Örebro.

SVENSK FORM ÖST

23 mars Årsmöte på restaurang de Klomp i Linköping 
Styrelsen har för avsikt att ha styrelsen vilande under 2017 på grund av att den blev starkt reducerad då fem ledamöter 
avgick i samband med årsmötet. Detta har bidragit till att det blivit svårt att hitta tillräckligt många nya styrelsemedlem-
mar och kvarvarande styrelse anser att det behövs mer tid för att rekrytera nya intresserade förmågor som kan väljas in i 
styrelsen på årsmötet i mars 2018. Nu blev det ändå två aktiviteter under året:

6 oktober Formslaget  
Årets Formbärare Öst blev Ana och Maja Bohlemark
Motivering:
”Med en drivkraft bottnad i lust och impuls har Ana och Maja skapat en unik plats i Norrköping, designbutiken Etcetera. 
En designbutik där det serveras vegetarisk och ekologisk soppa och nybakat bröd till lunch. En plats att komma hem till, 
och vill man kan man köpa med sig bordet, lampan eller det som fångat ögat. En spännande plats i ständig förändring 
med en konstant känsla av vällust. Både i miljöns utformning, smakupplevelsen och i möten med människor. Med hantver-
ket som ledstjärna ligger focus på hållbarhet, såväl social som i val av produkter. I samarbete med Martin Kihlberg och 
ÅWL arkitekter gestaltade Ana och Maja visningslägenhet H69 i Vallastaden vilken blev ytterligare ett exempel på deras 
kreativitet, fingertoppskänsla och förmåga att skapa miljöer som inspirerar och sätter människor och gemenskap främst.”

2–24 september Vallastaden 2017, Bo- och Samhällsexpo 
Inredning av Hemutställning med tema Resurseffektivitet, byggherre AB Stångåstaden, kreatör Martin Kihlberg, AWL 
Arkitekter
Om utställningen:
”Hos Vilma och Fariha är det personligt och mysigt. Hemmet utstrålar en värme och trygghet – mycket tack vare de 
många charmiga loppisfynden. Välkommen till ett hem som sprudlar av engagemang och energi. Vilmas och Farihas liv 
är i ständig förändring. Återvinning och återbruk är centrala teman i lägenheten som är en trerummare med kök. Här är 
livet härligt och hållbart!”

Föreningens styrelsemedlemmar år 2017
Hanna Uhrberg, ordförande
Erika Pohjanen
Martin Kihlberg

Valnämnd
Helena Carlsson
Anna Maria Lönn Wahlqvist

Årsmötet hölls den 23 mars på restaurang 
de Klomp i Linköping.

Ana och Maja Bohlemark, årets Formbärare Svensk Form Öst
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SAMARBETSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 2017
ADA
Adam Mickiewicz Institute, Polen
Agenturföretagen
Arkitektur- och Designcentrum, ArkDes
Association of Swedish Fashion Brands, ASFB
Beckmans Designhögskola
Business Sweden
Centrum för Näringslivshistoria
Creative Projects, Polen
Cultural Bureau of Taipei
Design Lab S
Design Västernorrland
Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Fashion Institute of Technology, FIT
Form/Design Center, Malmö
Helsinki Design Week
Hong Kong Trade Development Council 
(HKTDC) Norden
Högskolan för Design och Konsthantverk 

Indiska ambassaden / India Unlimited
Infotorg Juridik
KRO/KIF, Sveriges Konsthantverkare & Indu-
striformgivare
Konstfack
Konsthantverkarna
Konsthantverkscentrum
Kulturdepartementet
Malmö Stad
Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Polska institutet, Stockholm
Statens fastighetsverk
Statens Kulturråd
Stiftelsen Garverinäringens Främjande
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Stockholms Stad Kulturförvaltning
Stockholms Stad Business region
Svensk Handel Stil
Svenska ambassaden i Berlin

Svenska ambassaden i Tokyo
Svenska ambassaden Warszawa
Svenska institutet
Svenska institutet i Paris
Svenska Tecknare
Sveriges Arkitekter
Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Fashion Council
Sweden Design (tidigare Sveriges Designer)
Teknikföretagen
Textilhögskolan i Borås
Tillväxtverket
Trä- och möbelindustriförbundet, TMF
Utrikesdepartementet
Visit Sweden
Östasiatiska museet

SVENSK FORM I SIFFROR 2017 (2016)
Medlemmar 3 500 (3 700)
Regionalföreningar 13 (13)
Bemanning kansliet Stockholm 13 (anställda + externa frilansare/konsulter)
Omsättning Svensk Form 10,2 miljoner SEK (11,5)
Omsättning Form/Mandelgren Magazine AB 6,45 miljoner SEK (5)
Statligt bidrag Svensk Form ca 4,7 (4,4 miljoner SEK) 
Medlemsintäkter till Form ca 1,6 miljoner kronor (1,8 miljoner)
Utlandsprojekt 3 (7)
Utlandsresor Svensk Form och Form 8 (10)
Antal turnerande utställningar i utlandet 1 (1) Ung Svensk Form
Antal turnerande utställningar i Sverige 1 (1) Ung Svensk Form  
Publika program i Stockholm i egen regi, egna lokaler 6 (12)
Antal besökare kansliet 1 500, varav 350 internationella (3 000, 230)
Publika program regionalföreningar 342 (262)
PechaKucha Night Stockholm 2 ggr ca 200 besökare (3 ggr)
PechaKucha Night Sverige 14 gånger med ca 5 000 besökare (5 000 besökare)
Powered by PechaKucha 2 (2)
Mottagare av Svensk Forms nyhetsbrev Sverige 12 ggr, 20 000/per gång 
Mottagare internationellt nyhetsbrev 2 ggr, 13 000/per gång
FormReport Forms nyhetsbrev på engelska 12 ggr, 33 000 mottagare/per gång
Form Facebook följare 110 500 (110 000)
Form Instagram följare 5 800 (4 500) 
Formdebatt på Facebook 1 165 deltagare (1 000) 
Svensk Form Instagram följare 13 300 (10 200) 
Digitalt designarkiv antal användare 4 095 (3 964)
Digitalt designarkiv antal poster i databasen
10 792 bilder (10 632)
11 859 artiklar (11 705)
3 733 volymer (3 733)
4 328 böcker (4 325)
Opinionsnämnden 6 anmälda ärenden, 6 publicerade yttranden (4, 4)
Företagspoolsmedlemmar 62 (65)
Förmånsbutiker, hotell, museer 74 (79)
TS-upplaga FORM per utgåva 6 ggr/år 6 500 (7 300))
FORM distribution internationellt 27 länder, 285 prenumeranter (28 länder, 277 prenumeranter)
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