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I den nya arkitektur- och designpolitiken Gestaltad 
livsmiljö har regeringen lyft fram att Svensk Form 
genom sina 13 regionalföreningar utgör ett nätverk 
som är värdefullt för regional förankring och för att 
kunna skapa fler hållbara gestaltade livsmiljöer i 
hela landet genom att stimulera designutvecklingen i 
Sverige. Vi vill därför bidra till implementeringen av 
den nya formpolitiken och samtidigt medverka till ett 
stärkande av hela formområdet. 

Under 2018 har den nationella designutmärkelsen 
Design S- Swedish Design Awards delats ut. Intresset var 
i år rekordstort med nära 600 ansökningar i 14 olika täv-
lingskategorier där ansökningarna har kommit att utgöra 
ett värdefullt arkiv över designutvecklingen i landet. 
Arbetet inom Designprogrammet har också löpt vidare 
under året med nedslag bland annat i Milano med ut-
ställningen Hemma – Stories of Home och i Tokyo med 
visning av Ung Svensk Form 2018 som en av huvudakti-
viteterna inom ramen för festivalen Design Art Tokyo. 

För det helägda dotterbolaget Mandelgren Magazine AB 
har fokus varit att ta fram en hållbar affärsmodell samt ut-
nyttja den potential som den digitala marknaden erbjuder, 
bl a har ett samarbete med Wingårdhs arkitekter inletts 
med podden Planeten. Annonsintäkterna har dock minskat 
väsentligt, samtidigt är det positivt att antalet följare på 
Formdebatt och Instagram ökar. 

En viktig insats under året har varit varumärkesarbe-
tet med fokus på Design är viktigt och Hållbarhet nu. 
Målsättningen är att ett starkare varumärke ska kunna få 
effekt både på medlemstillströmningen, intäkterna och ge 
vägledning i verksamhetsplaneringen som leder Svensk 
Form in i framtiden. En viktig del i den framtida strate-
gin är att driva hållbarhetsfrågorna starkare och markera 
formområdet som den sammanhållande länken mellan 
teknik/innovation och människa/samhälle. Här kan vi göra 
skillnad med projekt som t.ex. Sustainable chairs som 
genomfördes i år i anslutning till FN:s klimatkonferens i 
Katowice.  

Stockholm i maj 2019

Mats Widbom
vd Svensk Form
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SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2018
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 internatio-
nellt. Internationaliseringen innebär också att ta världen hit och att verka för mångfald. Föreningen hade 
vid årsskiftet ca 3 300 medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionala föreningar. Svensk 
Forms företagspool hade 56 medlemmar. 

Svensk Form driver de nationella designutmärkelserna Design S och Ung Svensk Form, producerar 
utställningar, seminarier, utlandssatsningar samt driver programverksamhet och kommunikation över 
hela landet. Svensk Form, som är världens äldsta designorganisation (bildad 1845), har ett rikt arkiv 
både fysiskt och digitalt. Föreningens dotterbolag Mandelgren Magazine ger ut tidskriften Form, med 
sex nummer per år både på svenska och engelska. Tidskriften är den främsta medlemsförmånen och den 
bevakar nordisk arkitektur och design samt deltar i samhällsdebatten genom kanaler som Formdebatt och 
nya podden Planeten.

Svensk Form verkar som en kunskapsbank, förmedlare och opinionsbildare för formområdet. Fören-
ingen arbetar med ett brett designbegrepp som innefattar formgivning av produkter, tjänster och miljöer 
inom arkitektur, design, mode och konsthantverk. 

Vi finns till för dem som söker inspiration, 
kunskap, trovärdighet och kvalitet inom  
designområdet 

Vi finns till för dem som vill påverka, delta 
aktivt och bidra med kraft och kunnande inom  
designområdet 

 

Vi värnar om en inkluderande hållning och 
om designens samhällsförbättrande kraft 
samt står upp för konstnärlig kvalitet och icke 
mätbara värden

Vi vårdar vårt humanistiska formarv och 
hävdar formgivarens fokus på användaren

Hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald 
ska genomsyra hela verksamheten

Regeringsuppdraget för 2018 (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. I uppdraget kan 
även ingå att främja svensk design internationellt i nära samarbete med svenska 
branschorganisationer och med svenska utlandsmyndigheter. 

Föreningen Svensk Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens 
samtliga 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:

3300 
medlemmar

13
regional-

föreningar

56
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 2018 
sammanträdde Svensk Forms styrelse 6 gånger. 

I augusti hölls ett strategimöte där styrelsen bl a diskuterade strategier för ökad samverkan med SVID och 
andra formaktörer samt hur Svensk Forms 13 regionalföreningar kan bidra till att utveckla regionala noder 
för design. Vidare diskuterades Svensk Forms varumärkesarbete, hur medlemserbjudandet och företagspo-
len kan utvecklas samt tänkbar tematik och verksamhet under jubileumsåret 2020 då Svensk Form fyller 
175 år. 

En större personalmässig förändring under året har varit tillträdet av nye vd:n, Mats Widbom, som efter-
trädde Ewa Kumlin vid årsskiftet. En annan förändring var att Svensk Forms bibliotekarie och arkivarie 
Anita Christiansen gick i pension efter drygt 30 års tjänstgöring för föreningen. Svensk Form har under 
året haft 6 anställda i medeltal samt 2 arvoderade konsulter i Svensk Form Service AB. 

Mandelgren Magazine AB, som ger ut tidningen Form, har under året haft 1 anställd redaktör och 1 frilan-
sande chefredaktör, en AD-konsult och en annonsförsäljare. En visstidsanställd assistent och en praktikant 
har förstärkt kansliet under hösten pga två längre sjukskrivningar. Dessutom har Svensk Form 13 ideellt 
arbetande styrelser till regionalföreningarna vilkas verksamhet beskrivs längre fram i verksamhetsberät-
telsen.

MEDLEMMAR
Svensk Forms medlemmar, som vid årsskiftet uppgick till ca 3 300, har löpande fått inbjudningar till de 
aktiviteter som regelbundet sker i respektive region, sammanlagt 315 programaktiviteter, inklusive de 
PechaKucha-kvällar som regionalföreningarna genomför över hela landet. Medlemsaktiviteter har också 
genomförts med Form i anslutning till bokreleaser där böcker har erbjudits som premie för nya medlem-
mar. Medlemmarna har också fått regelbundna utskick såsom Svensk Forms Nyhetsbrev och FormReport 
samt riktade individuella utskick i anslutning till föreningens publika aktiviteter. 

Svensk Form och Form har varsin social mediastrategi, aktiv närvaro och många följare på Facebook, 
Instagram och andra sociala kanaler. Särskilda Instagram- och Facebook-grupper för Svensk Form, Form 
och regionalföreningarna är utmärkta kanaler för medlemsdiskussioner, inte minst gruppen Formdebatt på 
Facebook.  

Arbetet med medlemsvärdet som inleddes 2017 har fortsatt under året genom bl a workshops och medlem-
senkäter samt genom tillsättande av en ny medlemskoordinator. I medlems- och prenumerationsundersök-
ningen som genomfördes i september deltog 217 medlemmar, vilket motsvarar ca 7 % av det totala antalet 
medlemmar och prenumeranter. Majoriteten av de svarande var kvinnor, var över 46 år samt yrkesverk-
samma inom formområdet. Det har även genomförts insatser för att undersöka vad yngre medlemmar 
samt unga potentiella medlemmar vill att föreningen ska göra framöver genom en riktad enkät, kvalitativa 
intervjuer samt en medlemsworkshop. 

Medlemsundersökningarna visar på en önskan om att Svensk Form och Form ska verka mer som inklu-
derande knutpunkter, ha en stark och aktiv röst i den offentliga debatten samt lyfta design som samhälls-
utvecklande kraft, särskilt när det gäller hållbarhetsutmaningarna. Bland de yngre medlemmarna finns 
en särskild önskan om att föreningen tydligare ska lyfta formgivares arbetssituation och yrkesvillkor. 
Möjligheten att etablera kontakt och samarbeten med andra formgivare, företag och producenter framstår 
som särskilt attraktivt för den yngre generationen. Av dessa skäl kommer föreningen att ta fram både ett 
mentorsprogram och en alumni för tidigare deltagare i Ung Svensk Form under 2019.
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Tf Styrelseordförande:
Henrik Orrje, administrativ chef på Statens Konstråd, 
intill utgången av årsmötet 2019 

David Carlson, designrådgivare
Björn Göransson, administrativ chef på Form/Design Center i 
Malmö 
Kristina Frisk, vd på SVID
Sara Torsson Szyber, formgivare
Agneta Stake, vd på Nola AB
Johan Lindskog, creative director 
 
Regionalföreningsrepresentanter i styrelsen: 
Wilson Kalanzi, representant regionalföringar 
(Svensk Form Stockholm)
Kristina Brink, representant regionalföringar 
(Svensk Form Västernorrland)  

Självskriven ledamot i styrelsen:
Mats Widbom, 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 

Mats Widbom

Johan Lindskog

Agneta Stake

Kristina Brink

Wilson Kalanzi 

Sara Szyber

Björn Göransson Kristina Frisk

David CarlsonHenrik Orrje

SVENSK FORMS STYRELSE 2018  fr.o.m. årsmötet 26 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 marknads-
förs under ett år, deltar i seminarier eller workshops och ibland med utställningar som goda exempel. 

Årets Formbärare 2018:

DALARNA:    Susanna Nordin, forskare
GOTLAND:    Erik Bjerkesjö, modedesigner
JÄMTLAND:    Darling Design, designbyrå
NORRBOTTEN:  Sámij åhpadusguovdásj, Samernas utbildningscentrum
SMÅLAND:    Maja Heuer, museichef för The Glass Factory i Boda
STOCKHOLM:    Kulturhuset Cyklopen
SYD:     Skaparkollektivet Forma
VÄRMLAND:    Matti Klenell, formgivare
VÄST:     Bolon, designföretag
VÄSTERBOTTEN:   Sara Flagge och Kalle Hardell, konsthuset ARTBY
VÄSTERNORRLAND:   Bokonceptet Contain
ÖREBRO:    Karin Ward, skulptör
ÖST:     Just Wood, butik med bara trä
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Dalarna: Susanna Nordin, forskare

Gotland: Erik Bjerkesjö, 
modedesigner

Små land: Maja Heuer,
museichef för The Glass 
Factory i Boda

Örebro:Karin Ward, skulptör

Västernorrland: Bokonceptet Contain

Norrbotten: Sámij åhpadusguovdásj, 
Samernas utbildningscentrum

Värmland: Matti Klenell, formgivare

Stockholm: Kulturhuset Cyklopen

Västerbotten: Sara Flagge och Kalle Hardell, 
konsthuset ARTBY

Öst: Just Wood, 
butik med bara trä

Syd: Skaparkollektivet Forma

Jämtland: Darling Design, designbyrå

Väst: Bolon, designföretag

FORMBÄRARE 

2018
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ÅRSMÖTET 26 MAJ 2018
Årsmötet 2018 ägde rum i Arken, belägen i skulpturparken Konst på Hög i Kumla med Svensk 
Form Örebro län som värdar. De flesta regionalföreningarna var representerade liksom ett antal 
vanliga medlemmar. 

Årsmötet välkomnades av kommunstyrelsens ordförande i Kumla Katarina Hansson och leddes av vice 
ordförande Henrik Orrje. Då ny styrelseordförande, efter avgående ordförande Stina Nilimaa Wick-
ström, inte fanns bekräftad till årsmötet beslutades att utse Henrik Orrje till t.f. ordförande fram till 
årets slut. I anslutning till årsmötet anordnades även studiebesök på Yxhultsbolagets huvudkontor och 
Kumla skoindustrimuseum samt en välbesökt Pechakuchakväll i Örebro. 

Svensk Forms stipendier 2018 delades ut på årsmötet till formgivarna Clara Nordenhök och Johan 
Kauppi. De fick 20 000 kr vardera från Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond respektive Axel Lars-
sons Minnesfond.

Clara Nordenhök – hållbar skodesign, juryns motivering:
”Clara Nordenhöks skodesign har ett konsekvent genomförande och ett eget formspråk med en särart 
som syns i hela kollektionen – en kollektion som känns färdig att gå rätt ut i industrin för att sedan 
locka på skobutikernas hyllplan på ett sätt som är ovanligt moget för en student. Ett tydligt hållbar-
hetstänk syns i valet av material och designen har en egen attityd som vittnar om en ung formgivare 
som går ’all in’.”

Johan Kauppi – tydliga grundformer och välgjorda detaljer, juryns motivering:
”Johan Kauppis inlämnade bidrag svarar väl mot stipendiets syfte och vittnar om ett moget formspråk 
som karaktäriseras av enkelhet med tydliga grundformer, välgjorda detaljer och stor kunskap om 
material och tekniker som vilar på en svensk hantverkstradition. Den tunna, sirliga formgivningen av 
rumsliga objekt passar både för olika interiörer och i uterummet med en hållbarhet som kommer leva 
länge både materiellt och visuellt.”

Stipendiaterna Johan Kauppi och Clara Nordenhök  Konst på Hög

Yxhultsbolagets huvudkontor Arken vid Konst på Hög
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SVENSK FORMS ANSTÄLLDA OCH 
FORMS REDAKTION 2018
Mats Widbom, VD övergripande ledning Svensk Form 
Anneli Wardell, Ekonomiansvarig/Administrativ chef, Svensk Form 
och Form
Anita Christiansen, Bibliotekarie/Opinionsnämnden
(gick i pension i dec)
Elna Lassbo, Ansvarig för regional samordning (80%)
Emma Olofsson, Kommunikationsansvarig
Erika Zinders, Medlemskoordinator
Karin Wiberg, Projektledare Ung Svensk Form

SVENSK FORM - visstidsanställda och praktikanter:
Disa Bennich, Assistent hösten 2018 (90 %)
Klaudia Chwaszcz, Praktikant hösten 2018

SVENSK FORM SERVICE AB
Anna Blomdahl, Internationell projektledare
Jan Östvold, Försäljningschef, Svensk Form Service AB,  
Företagspoolen, konsult

MANDELGREN MAGAZINE AB (MMAB) 
Bo Madestrand, Chefredaktör och ansvarig utgivare Form
Salka Hallström Bornold, Biträdande chefredaktör Form
Andreas Karperyd, AD
Jan Östvold, annonsförsäljning

Kansliet på Skeppsholmen

Mats Widbom

Anita Christiansen

Emma Olofsson

Anna Blomdahl

Jan Östvold

Salka Hallström  
Bornold

Anneli Wardell

Elna Lassbo

Erika Zinders

Karin Wiberg Disa Bennich

Bo Madestrand

Andreas Karperyd

Klaudia Chwaszcz
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SVENSK FORMS OPINIONSNÄMND
Svensk Forms Opinionsnämnd är ett sakkunnigorgan för yttranden om upphovsrättsligt skydd 
för alster av brukskonst. Nämnden avger också yttranden vid upphovsrättsliga tvister. Under året har 
Svensk Forms Opinionsnämnd mottagit 2 anmälningar och avgivit 2 yttranden, en minskning med 
4 ärenden från förra året. 

Opinionsnämnden har under året bestått av:
 
Anders Olin, ämnesråd och ordförande
Karin Westerberg, advokat och sekreterare
Chiqui Mattson, designer DS
Christian Klingspor, industridesigner
Erika Lagerbielke, glasformgivare och professor
Lars Lallerstedt, industridesigner
Lena Andersson, inredningsarkitekt/designer 
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 i ett internationellt 
perspektiv. Genom historien har föreningen haft en omfattande 
publicistisk verksamhet och ansvarat för eller varit delaktig i 
en mängd epokgörande utställningar i Sverige och utomlands. 
Svensk Form får förfrågningar som rör bibliotek och arkiv från 
såväl forskare, studerande, media som från en intresserad allmän-
het, svenska som internationella. Under 2018 besöktes biblioteket 
av 1200 personer och antalet förfrågningar som rör bibliotek och 
arkiv beräknas till ungefär 15 per månad. 

I december 2018 avtackades Svensk Forms bibliotekarie Anita 
Christiansen efter ca 30 års tjänstgöring. Ny ansvarig för bibliote-
ket från årsskiftet 2018/2019 är Elna Lassbo. 

Bibliotekets titlar är ordnade efter ämnen såsom arkitektur, belys-
ning, grafisk design, industridesign, konsthantverk, möbler och 
textil design. Det finns även böcker inom närliggande ämnen som 
hemslöjd, konst och fotografi. Form och design är dock priorite-
rade ämnen. Idag finns endast en begränsad budget till att köpa in 
böcker och bokbeståndet utökas främst genom gåvor och recen-
sionsexemplar.  Bibliotekets fina inredning och utbud av design-
historia exponeras även då biblioteket hyrs ut till andra aktörer. 
Exempel på hyresgäster i biblioteket under 2018 är Sveriges 
Arkitekter, Svenska Tecknare, Konstnärernas Riksorganisation 
och Statens kulturråd.

Opinionsnämnden: Lars Lallerstedt, Chiqui Mattson, Emelie Hedén Edlund, 
Mattias Ljunggren, Lena Andersson, Anders Olin och Erika Lagerbielke

Anita Christiansen gick i pension efter 30  år på  Svensk Form
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SVENSK FORMS STIPENDIER
Svensk Forms Stipendienämnd
Mats Widbom, vd Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt SIR och SAR
Kerstin Wickman, professor emeritus
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare

KOMMUNIKATION, PR OCH SERVICE
Under 2018 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån verksamhets-
planen för både  Svensk Form och Form. För alla samtida 
verksamheter är ett effektivt kommunikationsarbete avgörande och 
alltmera utmanande med ständigt tillkommande kanaler som ska prio-
riteras. Form är vårt främsta opinionsbildarorgan med direkt kontakt med 
medlemmar och omvärld.  Därtill finns alla digitala kanaler, webbplatserna 
svenskform.se, formmagazine.com, ungsvenskform.se, design-s.se, och de-
signarkiv.se jämte Svensk Forms nyhetsbrev, FormReport och vår närvaro i 
sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram är viktiga kanaler liksom 
nyhets- och pressrummet på MyNewsdesk. Under 2018 inleddes arbetet 
med att uppgradera Svensk Forms hemsida.

När det gäller digital närvaro har Form 107 800 följare på Facebook, 
6 800 följare på Instagram, 1 265 deltagare i Formdebatt, 18 000 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 ger ut 11 digitala nyhetsbrev per år till ca 18 000 mottagare, 
normalt även 2 internationella nyhetsbrev per år. Hemsidan hade 2018  
45 000 ”sessions”. Svensk Forms Facebook hade 8 300 följare och Svensk 
Forms Instagram 16 100. De regionala föreningarna har både egna Face-
book-grupper samt en gemensam. Mats Widboms blogg Mats Formreflek-
tioner har under  året ersatt Fru Form-bloggen.

16 100
följare @svenskform

8 300
följare @svenskform

724
följare @svenskform

GreenFrame - Design Johan Kauppi för Glimakra of Sweden, 2018.The Aeonian Boot av Clara Nordenhök

Svensk Forms stipendier 2018 gick till formgivarna 
Clara Nordenhök och Johan Kauppi. De fick 
20 000 kr vardera från Beijers, Kalderéns och Wall-
marks fond respektive Axel Larssons Minnesfond.
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FORM – ETT MAGASIN FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
Tidskriften Form är Svensk Forms främsta medlemsförmån. Form drivs av förlaget Mandelgren 
Magazine AB, ett helägt dotterbolag till Svensk Form. Under 2018 har Maria Yregård blivit ny 
ordförande i dotterbolaget. 

Form är en tidning som bevakar hela arkitektur-, form- och designområdet. Form är en facktidskrift för 
professionella inom arkitektur, form och design och relaterade verksamheter men också för designintres-
serad allmänhet. Form kommer ut 6 gånger per år, både på svenska och engelska och har en TS-upplaga 
på drygt 6 300 exemplar med en omsättning på ca 4,7 miljoner SEK 2018. För Svensk Form är huvud-
syftet att Form ska vara en självständig bärare av kompetens, kvalitet och kunskap, som med sin anrika 
historia försöker hitta vägen in i en ny tid och nya kanaler. 

Form Award 
Sedan 2017 delar redaktionen ut priset Form Award i fem kategorier vid Stockholm Furniture & Light 
Fair (under femton år dessförinnan hette priset Form +1 Award och var ett stafettpris). Juryn består av 
redaktörerna plus Svensk Forms vd, och priset delades 2018 ut vid respektive företags monter. Vinnarna 
2018 var: Årets Designer: David Ericsson med Petite för Gärsnäs. Årets Nykomlingar: Sarah Hasselqvist 
och Melinda Urbansdotter med Vent för Johanson. Årets Möbel: Agnes av Andreas Engesvik för Ire. 
Årets Belysning: Snøhetta för Ateljé Lyktan. Årets Hållbarhetsprojekt: Skärholmen interiör. 

6
nummer per år

6
FormReport per år

6 300
TS-upplaga

108 600
följare

6 800 
följare

Podden Planeten
Under 2018 startade Form i samarbete med arkitektkontoret 
Wingårdhs en ny podd med namnet Planeten. I fokus står vår 
byggda värld med samtal om arkitektur och allt som det berör: 
konst och klimat, skönhet och politik, städer och landskap. Den 
vackra historien och den hisnande framtiden. Det första avsnittet 
tog avstamp i en högaktuell fråga – arkitektur i nykonservatis-
mens tid och varför folk blir så arga på arkitektur bl a mani-
festerat genom det s.k. Arkitekturupproret. Årets andra avsnitt 
handlade om klimatångest, mardrömmar och försiktigt hoppfulla 
visioner om undergångens arkitektur. Podden planeras utkomma 
med 6 avsnitt per år.
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FORM 1 / 2018 
Nu öppnar Stockholm Furniture & 
Light Fair, och i nyaste numret av 
Form berättar ett antal medverkan-
de formgivare om sina nyheter på 
mässan. Dessutom innehåller årets 
första nummer en guide till Stock-
holms nyaste och bästa designkro-
gar: Tak, Tako och Frantzén.

FORM 2 / 2018 
 Inför den stora möbelmässan i 
Milano tipsar Form om nyheter, 
utställningar och krogar i designens 
huvudstad. Det nya numret innehål-
ler också intervjuer med Alexander 
Lervik, aktuell med en utställning 
på Kulturhuset, och den svenska 
keramikens drottning Margareta 
Hennix.

FORM 3 / 2018
I nya numret av Form står hant-
verket i fokus. Redaktionen har 
bland annat talat med tatueraren 
Jack Ankersen, smyckeskonstnären 
Åsa Elmstam, skyltmålarna Sthlm 
Signs, norsk-danska formgivarduon 
Pettersen Hein och keramikern Pia 
Törnell, välkänd för sina geome-
triskt svajande porslinsformer.

FORM 4 / 2018 
Hur ska modebranschen bemöta 
konsumenternas ökade krav på 
miljömässig hållbarhet? En essä av 
modedoktorn Philip Warkander och 
intervjuer med bland andra Rave 
Review och modedesignern Martin 
Bergström söker svaret – i Forms 
modenummer som kommer ut den 
15 augusti.

FORM 5 / 2018 
I nya numret av Form står arki-
tekturen i centrum. Redaktionen 
går på husesyn i gamla Tomteboda 
Postcentral, detta monument över 
en epok i svensk historia då tron på 
framtiden var lika stark som den 
på storskaliga lösningar. Numera 
står byggnaden tom i väntan på nya 
användningsområden. Kanske det 
omdebatterade Nobelcentret?

FORM 6 / 2018 
 I decembernumret av Form har 
redaktionen tittat närmare på 
belysingsområdet – passande nog 
i årets mörkaste månad. Möt Jan 
Klingler, som skapar lampor av 
bakterier, och arkitekten Hiroshi 
Sambuichi som nyligen mottog det 
danska priset Daylight Award. Och 
förstås: en tung genomgång av 
2018 års bästa design, enligt 16 av 
Nordens mest intressanta formgi-
vare och arkitekter.
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DESIGN S – SWEDISH DESIGN AWARDS
Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år som en vital del 
av verksamheten. Utmärkt Svensk Form genomfördes åren 1983–2002 
och Design S startade 2006, initialt tillsammans med Sveriges Re-
klamförbund och SVID, men från 2010 med Svensk Form som ensam 
avsändare. Inför Design S 2016 började föreningen samla hela designbran-
schen 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 designers, formgivare, arkitekter, producenter 
och företag som arbetar med design. Syftet är att ge en bred bild av samtida 
svensk design och att lyfta fram designområdets roll i samhället. 

Design S – Swedish Design Awards ger en mångfacetterad bild av design-
tänkandet – inte minst ett år som 2018 med ett ”all time high” av inlämnade 
nära 600 bidrag i 14 olika tävlingskategorier. Sett i ett historiskt perspektiv 
utgör denna nationella designutmärkelse, som hela designbranschen står 
bakom, ett fantastiskt arkiv över designutvecklingen under de senaste 35 
åren. Ett brett deltagande är därför viktigt på flera sätt även om de nomine-
rade, och inte minst vinnarna i respektive kategori, har större möjlighet att 
använda utmärkelsen i den egna verksamheten. 

Som en del av Design S ordnar Svensk Form även seminarier med bl.a.  
tidigare vinnare och jury. I mars 2018 genomfördes en Design S-dag på 
Form/Design Center i Malmö på temat Design förändrar världen. Även se-
minariet under Design S-dagen på Kulturhuset i Stockholm gav en inspire-
rande tidsbild av var svensk design befinner sig idag och hur den kan möta 
framtidens utmaningar och förändringar. Med temat Design for Change 
kopplades greppet om de aktuella samtidsfrågorna som hållbarhet, nya ma-
terial, teknikutveckling och gränssnittet maskin/människa med huvudtalare 
som Sumantro Ghose, ny MD för London Design Biennale och Ulrike Mai-
chel, ansvarig för Olafur Eliassons omtalade projekt Little Sun. Samman-
taget visar både samtal, nominerade och vinnare av Design S att Sverige är 
en ledande designnation som med stor kreativitet och innovativ kraft tar sig 
an samtidens utmaningar i en föränderlig tid. Något som även närings- och 
innovationsminister Mikael Damberg lyfte fram i sitt inledningsanförande.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg 
inledde Design S-galan 2018 på  Kulturhuset 

Årets Design S-vinnare på  Kulturhuset 11 juni, då Design S-galan hölls

DESIGN S –  SWEDISH 
DESIGN AWARDS 2018

600 inskickade bidrag

14 kategorier från hela designfältet

Prisceremoni på  Kulturhuset 

Design S-dagar i Stockholm och Malmö
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UNG SVENSK FORM FYLLDE 20 ÅR 2018
Ung Svensk Forms syfte är att lyfta fram och premiera unga formgivare 
och visa det senaste och mest nyskapande inom svensk formgivning. 
Sedan 2015 genomför vi 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 initierad jury gör urvalet och de 
premierade deltar sedan i en turnerande utställning i Sverige och internationellt. 
Till USF 2018 skickades 429 bidrag in, varav 29 nominerades. Avsikten är att i framtiden stärka det nät-
verk som de årliga sökanden till USF med medlemskap i Svensk Form utgör genom att bilda en alumn-
verksamhet. Under 2019 kommer sådana nya medlemmar även kunna delta i relaterade aktiviteter som 
t ex workshopen arrangerad av garverinäringen.

Utställningen premiärvisades på ArkDes som under utställningsperioden hade ca 56 000 besökare. Tur-
nén fortsatte sedan vidare till Form/Design Center i Malmö och Rian Designmuseum i Falkenberg samt 
visades i en mindre version på Storsjöyran i Jämtland. Ung Svensk Form 2018 visades även internatio-
nellt i Tokyo som en av huvudaktiviteterna inom ramen för Designprogrammets Swedish Design Moves 
Tokyo och 150-årsjubiléet av de svensk-japanska diplomatiska relationerna. Utställningen hade i Tokyo 
2 750 besökare och fick ett starkt genomslag i media.

UNG SVENSK FORMS JURY 2018
 
Samir Alj Fält – Formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen
Parasto Backman – Grafisk formgivare, driver studio i eget namn, lektor på masterutbildningen i visuell 
kommunikation på Konstfack
Margarita Bergfeldt Matiz – Industridesigner MFA samt kurator inom konst och design för internationella 
utställningar
Marcus Engman – fd Designchef IKEA och engagerad i IKEAs projekt Democratic design
Salka Hallström Bornold – Juryns ordförande. Journalist, författare med modeexpertis, biträdande chefre-
daktör på tidningen Form
Tom Hedqvist – Formgivare, tidigare rektor för Beckmans Designhögskola och chef för Röhsska museet
Åsa Jungnelius – Glasformgivare, lektor på Konstfack,  driver hyttan i Boda som en öppen plattform
Henrik Johansson – Director, Commercial Research & Development @Spotify
Kenneth Kvarnström – Danschef på Kulturhuset/Stadsteatern, en av nordens främsta koreografer
Petra Lilja – Industridesigner, curator och forskare i design
Tor Lindstrand –Arkitekt och delägare på LLP arkitektkontor, lektor på Inredningsarkitektur och Möbelde-
sign, Konstfack
Kieran Long –  Överintendent på ArkDes
Bea Szenfeld – Modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare
Bolle Tham – Arkitekt och grundare av arkitektbyrån Tham & Videgård Arkitekter
Mats Widbom – VD, Svensk Form

SE ALLA VINNANDE BIDRAG PÅ NÄSTA UPPSLAG!

Ung Svensk Forms 
20-årsjubileum 
firades i Malmö, där 
projektet startade 
1998. Form/Design 
Center och STPLN 
var platserna 
för firandet!
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ANNA SJÖBERG & MALIN BERGLUND
CELL – FROM ONE PIECE TO A WHOLE SYSTEM

BJÖRN FRIBORG
IMPLOSION

DANIELA JUVALL
ÖSTBERGA TYPE

ALECSANDER ROTHSCHILD
LOVE LETTER

AMANDA BORGFORS MÉSZÀROS
GLOBAL NOMAD

HEMMO HONKONEN
MÖBLER SOM LÅTER

ALVINA JAKOBSSON
KLÄOM

EMMA BRÅLANDER
FÄRG, ILLUSION OCH KOMPOSITION

PER NADÉN & ANTON KOLBE
VILLA IDUN-LEE
IKEA-STIPENDIAT

EMELIE KASHOLM
MAYBEDAY

ANDREJ MALININ
DET ÄR INTE SOM DET SER UT

ANNA PERS BRÄCKE
FETT FETT

AGGA ANNE METTE STAGE
BODYSOAPNAME-GENERATOR.
COM

BENEDETTA CRIPPA
WORLD OF DESIRE



17

REBECCA PETRINI 
& JOEL FJÄLLSTRÖM
MAMMUT
KVADRAT-STIPENDIAT

MATILDA NORBERG
EARTH’S CRUST MATERIAL RULES
STIFTELSEN FÖR GARVERINÄRING-
ENS FRÄMJANDE-STIPENDIAT

JENNIFER BERGKVIST
FORM & FORMALIA

KYUNG-JIN CHO
SWING JAM

ISA ANDERSSON
IN/VISIBLE POWER

VICTOR ALGE
ALCES ALCES

JOSEFINE GENNERT JAKOBSSON
MURAL DRESSING

SOPHIE HARDY
OBJECT OF VALUE

KRISTIN LARSSON
HYBRIDERNA

JULIA WESTERBERG
GAL PALS IN PRINT

PER NADÉN & ANTON KOLBE
VILLA IDUN-LEE
IKEA-STIPENDIAT

MARTINA SKYTTBERG
ÖVER ISEN

MARIANA SILVA VARELA
GRÄNSLÖS FOLKDRÄKT

LINNÉA OLMARKEN
UNDER HUDEN AKA.THE PIG

IDA PETTERSSON
ASTRAL GRID

KARIN MATZ 
& HELEN RUNTING
SECRETARY
FOLKHEM-STIPENDIAT
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SVENSK FORM I VÄRLDEN
Sedan flera år har Svensk Form arbetat med internationalisering, dels för att positionera svensk 
design internationellt, dels för att ta världen hit. Internationellt har vi samarbetat på projektbasis 
med främjarmyndigheter och företag och då inom ramen för vårt dotterbolag Svensk Form Service AB 
eftersom vi saknar grundfinansiering för internationell samordning. Vi är aktiva deltagare i styrgrup-
pen för Designprogrammet och i olika Team Sweden- konstellationer inom regeringens exportstrategi. 
Samarbete är nödvändigt för att kunna göra kraftfulla insatser för design- och modeindustrin, stimulera 
affärsutveckling, samt arbeta för långsiktigt exportfrämjande och bidra till en positiv Sverigebild.  

I utlandssatsningarna arbetar vi främst med Visit Sweden, UD, Svenska institutet, Sveriges Arkitekter, 
Swedish Fashion Council, TMF och utlandsmyndigheterna. Förfrågningar om medverkan utomlands 
har fortlöpande ökat från svenska och utländska ambassader, utländska designorganisationer, biennaler 
och mässor som vill visa svenska designutställningar och ha hjälp med seminarieprogram. Förfrågningar 
kommer också från olika länders ambassader, handelskammare och organisationer som vill ha hjälp med 
besöksprogram med designfokus. Utan en specifik internationell samordningstjänst på kansliet har det 
varit omöjligt att svara mot alla förfrågningar och hålla kontinuitet. Vi har därför anlitat externa projekt-
ledare för varje insats när finansiering beviljats. Vi äskade även i det senaste budgetunderlaget för en 
internationell samordningstjänst.

Designprogrammet, som leds av Visit Sweden, syftar till att sätta svensk design på kartan och locka in-
ternationella besökare med intresse för design till Sverige. Det är framför allt ett globalt kommunikativt 
program, men fysiska nedslag görs även på de fem utvalda marknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, 
Japan, Frankrike och möbelveckan i Milano. I oktober gjordes även en större satsning i Tokyo med Ung 
Svensk Form 2018 som huvudutställning, samt en rad designtalks och utställning i Volvo showroom med 
den tidigare Ung Svensk Form stipendiaten glasformgivaren Sara Lundkvist. Ingegerd Råman hade ett 
uppskattat och välbesökt design talk med japanske modedesignern Akira Minagawa och Svenska insti-
tutet och Malmö stad arrangerade design talks under två dagar i Commune 2nd där sju av deltagarna i 
Ung Svensk Form 2018 fick möjlighet att diskutera designfrågor med japanska kollegor. Hela satsningen 
var del av DesignArt Tokyo där Sverige bjudits in som partnerland tack vara satsningen Swedish Design 
Moves Tokyo och 150-årsjubiléet av Svensk-japanska diplomatiska förbindelserna.

Ung Svensk Form i Tokyo: Rebecca Petrini, Joel Fjällström, Helen Runting, Rutger Sjögrim, Sophie Hardy, Karin Matz, Amanda Borg-
fors Mészáros, Hemmo Honkonen, Linnéa Olmarken. Foto: Said Karlsson
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HEMMA - Stories of Home 
Milan Design Week

 
Den 17-22 april 2018 ägde den årliga designveckan 

Fuorisalone i Milano rum. I år deltog Svensk Form genom 
Designprogrammet Swedish Design Moves, regeringens 

satsning på Sverige som designdestination.

Invigning: 17 april 18.00 – 22.00
Utställningsperiod: 17-22 april 2018

Plats: Via Eugenio Balzan 4, Brera, Milano

Bilderna till vänster här nedan 
(foto: Mattia Buffoli)

Ung Svensk Form
 DESIGNART TOKYO

2018 fyllde Ung Svensk Form 20 år – något vi firade 
med att utställningen Ung Svensk Form 2018 fick en 

huvudroll på festivalen DESIGNART TOKYO, 
i många formgivares drömstad!

Invigning: 19 oktober kl.19.00
Utställningsperiod: 19-28 oktober 2018
Plats: World Aoyama building 3-5-10, 

Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo

Bilderna till höger här nedan 
(foto: Said Karlsson)
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SAMARBETEN, STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG
ArkDes
Svensk Form har samarbetat med ArkDes kring produktionen och visningen av Ung Svensk Form 2018. 
Detta var första omgången i ett treårigt samarbete med utvidgat åtagande från ArkDes sida i produktio-
nen för att säkerställa Ung Svensk Forms kvalitet och tillgänglighet för en bredare publik. Arkdes och 
Svensk Form har även bjudit in övriga kulturinstitutioner på Skeppsholmen till dialog om hur de ca 20 
kulturaktörerna tillsammans kan stärka Skeppsholmens varumärke som kulturö samt utveckla bättre 
kommunikationer, skyltning och tematisk samverkan.

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 till styrelsen. Från och med Svensk Forms årsmöte i maj 2018 
har även SVID en representant i Svensk forms styrelse genom nya vd:n Kristina Frisk. Och från och 
med årsskiftet 2018/2019 flyttar SVID in i Svensk Forms lokaler på Skeppsholmen för att kunna vinna 
synergier genom ökad samverkan och för att tillsammans kunna bli en tydligare samlande röst inom 
designområdet.

Design Sweden
Vid Design Swedens årsmöte i augusti valdes Svensk Forms vd in i styrelsen till Design Sweden och så 
även SVID:s nya vd. Målsättningen är att på så sätt skapa en närmare samverkan mellan de tre designor-
ganisationerna för att kunna nå samordningsvinster och möjlighet att driva angelägna branschfrågor med 
en enad och starkare front.

Visit Sweden, Sveriges Arkitekter, TMF och ASFB 
Visit Sweden har ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi att under fyra år (2016-2019) 
verka för att öka inkommande designturism till Sverige och i andra hand exporten. Satsningen omfat-
tar totalt 28 miljoner kronor från 2016 till och med 2019 för att utveckla och stärka den internationella 
marknadsföringen av Sverige som designland. Svensk Form har varit en av initiativtagarna och sitter i 
styrgruppen tillsammans med Association of Swedish Fashion Brands (ASFB), Sveriges Arkitekter och 
Trä- och Möbelföretagen (TMF).  

UD – 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 den exportmarknad 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-gruppen för Kulturella och Kreativa näringar, som nu leds av kansliet 
för Kreativ sektor. Under 2018 har Svensk Form även medverkat i nomineringsarbetet inom designom-
rådet till regeringens nya exportpris för kulturella och kreativa näringar som utdelades i maj av EU- och 
handelsminister Ann Linde. 

Statens konstråd
Svensk Form har i samarbete med Statens konstråd och UD/Fast tagit fram en policy för hur synliggö-
randet av samtida svensk bild och form kan öka i konstkollektioner på utlandsmyndigheter. Syftet med 
policyn är att utveckla och stärka de arbetsprocesser som sedan många år finns mellan Statens konstråd 
och UD-FAST för framtagandet av form- och konstkollektioner genom medverkan av Svensk Form.

Svenska institutet 
Svenska institutet är, vid sidan av Kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms mest återkom-
mande samarbetspartner och finansiär vid utlandssatsningar, turnerande utställningar och digitala toolkit-
utställningar. I slutet av 2018 ingick parterna ett samarbetsavtal för produktion och distribution av en 
toolkit-utställning utgående från Ung Svensk Form och med fokus på hållbarhetsfrågor.

Nationalmuseum
Planering har inletts under året inför en med Nationalmuseum samarrangerad kvällsaktivitet i januari 
2019 under rubriken Det bortglömda museet om Svenska slöjdföreningens tidigare designmuseum som 
låg på Brunkebergstorg 1872-1884 och vars samlingar donerades till Nationalmuseum.
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Röhsska Museet 
Svensk Form Väst har traditionellt sett haft ett nära samarbete med museet i form av utställningar, 
seminarier, möteslokaler, som man planerar återuppta när museet öppnar igen i februari 2019. I mellan-
tiden har Svensk Form Väst och Sveriges Arkitekter öppnat ett gemensamt tillgängligt showroom mitt i 
Göteborg (Formpilot). 

Tillväxtverket 
Svensk Form har under året med stöd från Tillväxtverket avslutat projektet Design Forward för unga och 
nyetablerade mode- och designföretag med workshop, studieresa och avslutande utvärderingssemina-
rium. 

Teknikföretagen
Inom ramen för Ung Svensk Form har ett samarbete med Teknikföretagen pågått under flera år för att 
fånga upp intresset för kreativitet och teknik hos unga studerande där inte designskolor har varit en 
självklar väg.  Under 2018 avslutades samarbetet i anslutning till att den projektansvariga kontakten på 
Teknikföretagen slutade.

Malmö stad
En av våra huvudsamarbetspartners i Ung Svensk Form och under 2018 även i 20-årsjubileet för Ung 
Svensk Form på Stapeln i Malmö genom workshops och utställningar. Samverkade även inom ramen för 
Swedish Design Moves Tokyo.

Centrum för näringslivshistoria
Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i syfte att ta hand om, bearbeta och pre-
sentera designrelaterade arkiv samt gemensamt utveckla arkivtjänster. Vi har tidigare tillsammans byggt 
webbplatserna designarkiv.se och swedishdesign.org.

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 fler 
hantverksnära industrier för att främja lokal produktion och bevarande av hantverksskicklighet.

Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Svensk Form har sedan 2014 haft bidrag till Svensk Forms bibliotek, samt har tidigare fått bidrag till 
filmserierna Levande Design med dokumentation av nyckelpersoner inom svensk design. Stödet till 
biblioteks- och arkivverksamheten avslutades under 2018.

STYRELSEUPPDRAG OCH STYRGRUPPER
Svensk Form har haft representanter i styrelserna vid följande organisationer;
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum 
Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans donationsfond
SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign, som stiftades 1989 av bl. a. Svensk Form
Föreningen Design Sweden

Svensk Form har även representerats i följande referens- och styrgrupper under 2018
– Designprogrammet 2016-2019
– Team Sweden Näringsliv 

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

Under 2018 deltog Svensk Form och Form i följande jurys
Ung Svensk Form, Design S-Swedish Design Awards, Form Award, Formex Nova, Svenska paviljongen 
för världsutställningen i Dubai 2020 och tävlingen Sustainable chairs.

– Team Sweden KKN
– Nationella branschrådet Bild och Form
– Svensk-japanska 150-årsjubiléet av diplomatiska förbindelser
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PROGRAM SVENSK FORM MODERFÖRENINGEN 2018

23 JANUARI PechaKucha Night #61 @Goto10

7 FEBRUARI Ung Svensk Form 2018 invigning på ArkDes. Visas 8 feb-18 mars.

7 MARS PechaKucha Night #62 @Noden

23 MARS: Ung Svensk Form 2018 visas på Form/Design Center 23 mars-13 maj

23-24 MARS Ung Svensk Form 20-årsjubileum i Malmö

26 MARS Design S-dag på Form/Design Center i Malmö

11 APRIL ”Svenska designinstitutioner idag, imorgon - och sen?” Panelsamtal i Svensk forms bibliotek i samver-
kan med Svenska konstkritikersamfundet.

14 MAJ PechaKucha Night #63 @Goto10

26 MAJ Årsmöte i Kumla. Stipendieutdelning till Johan Kauppi och Clara Nordenhök.

2 JUNI Ung Svensk Form 2018 visas på RIAN Designmuseum i Falkenberg 2 juni-26 aug

11 JUNI Design S-dagen 2018, Kulturhuset i Stockholm

21-28 JULI Ung Svensk Form 2018, Storsjöyran, Östersund.

23 AUGUSTI Release av Form #4. Gert Wingårdh, Bea Szenfeld och Carl Johan De Geer medverkar.

18 SEPTEMBER Färgsamtal Juxtaposing Craft i Svensk Forms bibliotek i samarbete med Östasiatiska museet 
och Undeni.

25 SEPTEMBER PechaKucha Night #64 @HeltioGT30

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

13 OKTOBER Regionalföreningskonferens i Stockholm.

25 OKTOBER Release Form #5 med intervjuer av Åsa Jungnelius, Malin Ekberg och den svenska vinnaren i 
Sustainable Chairs: David Ericsson (med stolen Petite, för Gärsnäs)

7 FEBRUARI Ung Svensk Form 2018 invigning på ArkDes 
(foto: ArkDes)

23 AUGUSTI Release av Form #411 JUNI Design S-dagen 2018, 
Kulturhuset i Stockholm 
(foto: Julia Viklund)
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INTERNATIONELLA PROGRAM 2018 

20 FEB – 2 MARS Ung Svensk Form 2017, vandringsutställning och workshops/föreläsningar 
med USF deltagare Ahmedabad, Indien (2018)

12 – 25 MARS Ung Svensk Form 2017, vandringsutställning och workshops/föreläsningar med 
USF deltagare Ahmedabad, Mumbai, Indien (2018)

4 -15 APRIL Ung Svensk Form 2017, vandringsutställning och workshops/föreläsningar med USF 
deltagare Ahmedabad, Hyderabad, Indien (2018) 

17-22 APRIL Svensk Form i Milano: HEMMA – Stories of Home (Designprogrammet) 

16-18 AUGUSTI Föreläsning och deltagande i workshop om slöjd, design och konsthantverk på 
Great Makers Exchange 2018, American Swedish Institute, Minneapolis, USA

19-28 OKTOBER Ung Svensk Form 2018 visning på World Kita Ayoma Building inom ramen för 
DESIGN ART TOKYO

20 OKTOBER Design talk Ingegerd Råman och Akira Minagawa på DESIGN ART TOKYO

20-21 OKTOBER Design talks med 7 st deltagare i Ung Svensk Form 2018 samt japanska formgi-
vare på Commune 2:nd inom ramen för DESIGN ART TOKYO

9-14 DECEMBER Sustainable chairs utställning i den Nordiska paviljongen på COP24, FN:s kli-
matkonferens i Katowice inkl deltagande i panelsamtal

23 AUGUSTI Release av Form #4 9-14 DECEMBER Sustainable chairs utställning i den Nordiska paviljongen på COP24, FN:s klimatkonferens i Katowice inkl deltagande i panelsamtal
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REGIONALFÖRENINGARNA
Svensk Form hade under 2018 sammanlagt 13 regionalföreningar. Regionalföreningarna 
utgör basen för föreningens rikstäckande verksamhet och arbetar huvudsakligen ideellt, men 
sedan ett par år med ett mindre bidrag om 30 000 SEK per regionalförening och år från moder-
föreningen. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med andra regionala 
aktörer såsom kommuner, landsting och länsstyrelser, liksom med branschorganisationer, museer 
och näringsliv. Ett fåtal föreningar har numera även regionala verksamhetsbidrag, såsom Svensk 
Form Väst och Svensk Form Norrbotten. En viktig målsättning är att samtliga regionalföreningar i 
framtiden ska kunna få regionala verksamhetsbidrag. 

Två regionalföreningskonferenser har arrangerats under året: en under Stockholm Design Week 
i samband med möbelmässan i februari, den andra i oktober i anslutning till Nationalmuseums 
återinvigning. Det faktum att bild och form nu har blivit ett särskilt område inom kultursamver-
kansmodellen med särskilda medel bör även kunna gynna kommande ansökningar. Flera regioner 
har sedan tidigare tydligt skrivit in arkitektur, form och design i sina egna kulturplaner, såsom 
Dalarna, Skåne, Västra Götaland och Värmland, ett mönster som vi hoppas fortsätter även i andra 
regioner. Svensk Form Syd, med Form/Design Center, har sedan många år speciella förutsättningar 
genom sin mötesplats med publik verksamhet och med starkt stöd och samverkan med Malmö stad, 
Skåneregionen och under 2018 även med en förstärkning om 3 miljoner årligen under tre år i statlig 
finansiering för att verka som en starkare nod i södra Sverige.  

I Jämtland har regionalföreningen haft ett mindre organisationsbidrag från regionen via Länskul-
turen, liksom stöd för en Formvecka. Man samarbetar ofta med Designcentrum, som är en del 
av Region Jämtland Härjedalen. Även Svensk Form Dalarna har genomfört en Formvecka med 
60-talet olika evenemang runtom i länet som kunde genomföras tack vare regionalt projektbidrag. 
Formveckorna är ett intressant format som flertalet regionalföreningar skulle kunna genomföra i 
framtiden.

 

SVENSK FORM DALARNA
 
Formslaget på Geschwornergården, Falun 
6 oktober 2018
Under Formveckan Dalarna (3-7 oktober) arrangerade Svensk 
Form Dalarna, i samverkan med Dalarnas Hemslöjdsför-
bund, Formslaget på Geschwornergården i Falun. Formslaget 
innehöll Crafterwork med täljning av enkla köksredskap med 
slöjdaren Helena Flodström och hemslöjdskonsulenten Fred-
rik Eriksson. 

Därefter korta inspirerande föreläsningar av:
Sophie Hardy, Malung, som berättade om sitt företag Sophie 
Hardy design. Utbildad på HDK Steneby jobbar hon nu som 
frilansdesigner. Under våren 2018 blev Sophie med sitt projekt 
Object of value en av de utvalda att ställa ut på ”Ung Svensk 
Form”. Produkterna i Object of value tillkom i ett samarbete 
med bl.a., spånkorgsmakaren Sten Kans ifrån Våmhus. 

Matilda Sandström och Younès Othman, ”HOL”, i Siljansnäs, 
jobbar med att formge och skapa handgjorda skor med eget ut-
tryck men även med dräktskor. Matilda och Younes har under 

ETT AXPLOCK FRÅN REGIONALFÖRENINGARNAS PROGRAM

Formslaget med Crafterwork på Geschwornergården, Falun
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2018 fått ta emot stipendium från Stiftelsen för Garverinäringens Främjande samt från Hemslöjden 
och Bo Hammarskjölds fond.

Tobias Eklund från Mora Kniv berättade om Mora Knivs Outdoor-inriktning. Om nya och gamla 
skärverktyg, om Buschcraft och om samarbetet med produktutvecklingen tillsammans med några 
av Sveriges främsta slöjdare Jögge ”Surolle” Sundkvist och Beth Moen.
Därutöver tilldelades Susanna Nordin, Falun, priset Årets Formbärare för sin avhandling om hur 
den fysiska miljön påverkar välbefinnandet och livskvaliteten hos äldre personer på äldreboenden. 
Hon har utvecklat en mätmetod för att bedöma miljöns kvalitet i befintliga boenden, för att använ-
das i dialogen mellan representanter för vård och arkitektur inför nybyggnation eller renovering.

Årets Formbärare: Susanna Nordin, forskare
Motiveringen löd:
Susanna har med stort engagemang studerat hur den fysiska miljön påverkar välbefinnandet och 
livskvaliteten hos äldre personer på äldreboenden. Hon har utvecklat en mätmetod för att bedöma 
miljöns kvalitet i befintliga boenden, för att användas i dialogen mellan representanter för vård och 
arkitektur inför nybyggnation eller renovering. Susanna sammanfattade sin forskning med en dok-
torsavhandling i december 2016, men fortsätter sitt arbete, bland annat med en studie av vårdper-
sonalens upplevelser och erfarenheter av den fysiska miljön inom vård- och omsorgsboenden samt 
hur de ser på miljön i förhållande till den vård som ges.

Styrelse:
Frida Lindberg, ordförande
Omid Massali, vice ordförande 
Petter Kolseth, sekreterare
Kattis Karlsson Nordqvist, kassör
Pernilla Wåhlin Norén, ledamot
Märta Kallur, ledamot
Henrik Fredberg, ledamot
Gunilla Tegen, adjungerad tillfällig vice ordförande

Årsmötet hölls den 19 april 2018 på 
Alice Lund Textiliers ateljé i Borlänge.

SVENSK FORM GOTLAND

Formbar: Mah Jong, Visby
19 september 2018
På Clarion Hotel i Visby hölls, med anledning av tidningen 
Forms modenummer, en Formbar på temat Mah-Jong. Bo 
Madestrand, chefredaktör för Form, hade besökt Carl-Johan 
DeGeer och fått tillgång till aldrig tidigare publicerade bilder 
från 60-talet och det blev till ett stort reportage i modenumret. 
Då Kristina Torsson, ordförande i Svensk Form Gotland, även 
är en av grundarna till Mah-Jong bestämdes att bjuda in till 
ett samtal och diskussion under frågeställningen: Hur står sig 
Mah-Jongs manifest mot dagens ideal i modeindustrin? 

Kvällen bestod av en mini-modevisning av originalkläder 
från Mah-Jong till tonerna av musik från 1960- och 70-ta-
let. En del besökare hade också klätt sig i Mah-Jong-kläder 
kvällen till ära. Paula Cederberg Ahlsten, styrelseledamot i 
Svensk Form Gotland, var moderator och ledde samtalet med 
Kristina Torsson. Samtalet kretsade kring modeklimatet i 
Sverige i slutet av 60-talet och den position som modemärket 
Mah-Jong fick – och tog. Kristina Torsson berättade om te- Formbar på temat Mah-Jong
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koindustrins avveckling och hur Mah-Jong såg på val av material, form och design. Avslutningsvis 
diskuterades dagens förutsättningar att producera kläder i Sverige samt det ansvar som designer och 
producenter av mode har när det kommer till miljö och klimat.

Årets Formbärare: Erik Bjerkesjö, modedesigner
Motiveringen löd:
Den hemvändande gotlänningen Erik Bjerkesjö har, trots sin unga ålder, framgångsrikt etable-
rat sig inom den internationella design- och modebranschen. Han har klätt artister som Kendrik 
Lamar och Silvana Imam samt varit Vogue Talent of The Year.  Med sitt postmoderna formspråk 
skapar han innovativ design, alltid med utgångspunkt i genuin hantverkstradition och respekt för 
material, ursprung och hållbarhet.

Styrelse:
Kristina Torsson, ordförande
Susanne Thedéen, vice ordförande
Ellinor Dahl, Kassör
Martina Kramsova, sekreterare
Maria Backlund, ledamot
Paula Cederberg Ahlsten, ledamot
Emma Hanquist, ledamot
Knut Stahle, suppleant

Årsmötet hölls den 11 april 2018 på restaurant Eden i Visby.

SVENSK FORM JÄMTLAND

Jämtland + Ung Svensk Form, Östersund
21-28 juli 2018 
För tredje året i rad samarbetade Svensk Form med Designcentrum och Storsjöyran och visade Ung 
Svensk Form 2018. Denna gång i digital form (TV-skärm) i kombination med tidigare Ung Svensk 
Form-vinnare från regionen Jämtland som ställde ut på plats! 

I år fick besökarna lära känna formgivarna Emma Dahlqvist från Ung Svensk Form 2016 och 
Johanna Nestor från Ung Svensk Form 2017. Även Johanna Samuelsson, som prisats i Szenshen 
Design Award, ställde ut. De tre formgivarna har gemensamt att de jobbar med traditionellt hant-
verk i nya tekniker. Karin Wiberg, projektledare för Ung Svensk Form, invigde utställningen och 
berättade om Ung Svensk Form. Vi tror att det är otroligt viktigt att Ung Svensk Form landar i 
Norrlands inland. Utställningsformen är spännande – etablerad designer från länet möter ung publik 
som ser möjligheter.

Emma Dahlqvist, 
Ung Svensk Form 2016,
Designcentrum
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Årets Formbärare: Darling Design, designbyrå
Motiveringen löd:
Darling Design är en designbyrå i Åre med fokus på produktdesign och innovation. Byrån arbetar 
medvetet och konsekvent med hållbarhet utifrån konceptet cirkulär ekonomi, vilket genomsyrar 
såväl deras designprocess som produkter. Två utmärkande projekt är bl.a. Illuminated, LED-
ljuskällan som förändrar förhållandet mellan ljuskällan och armaturen, i syfte att minska mängden 
elektronikskrot och Alvar Trail, gör-det-själv-kittet för löparen som vill sy sin egen trail-löparsko; 
tanken är att konsumenten genom att vara mer delaktig i tillverkningsprocessen ska bli mer motive-
rad att minska mängden skadliga ämnen och material – en folkbildande löparsko!

Styrelse:
Lena Andersson, ordförande (grafisk formgivare)
Hanna Fogelberg, vice ordförande (tjänstedesigner)
Märta Lööv, sekreterare (modedesigner)
Carina Ericsson, kassör (kostymör, textillärare)
Josefin Sundnäs, klubbmästare (keramiker)
Karin Söderberg, medlemsansvarig (stadsplanerare) 
Jenny Persson, PechaKucha-ansvarig (fotograf)

Årsmötet hölls den 12 juni 2018 på Designcentrum i Östersund.

SVENSK FORM NORRBOTTEN

Formstark Norrbotten 2018, Luleå
Tema: Hur design, konsthantverk och slöjd kan skapa mervärde i besöksnäringen
23 oktober 2018. Ett möte med föreläsningar och utställning anordnades på Ebeneser i Luleå för 
att skapa en informell plattform där det kan uppstå nya samarbeten och möten mellan ovanstående 
grupper. 100 besökare från stora delar av Norrbotten. Svensk Form Norrbotten var med i juryarbe-
tet samt var ansvariga för utställningen. 

Aktiviteten var så uppskattad att det beslutades att genomföras även 2019 och finansiering har sökts 
och till viss del beviljats. Även år 2019 är Resurscentrum för konst Norrbotten projektledare och 
Svensk Form Norrbotten har blivit tillfrågade att vara med i projektgruppen. Resurscentrum för 
konst Norrbotten var projektledare i samverkan med Svensk Form Norrbotten, Swedish Lapland, 
Konsthantverkscentrum, Länshemslöjdskonsulenterna Region Norrbotten och Region Norrbotten.

Årets Formbärare: Sámij åhpadusguovdásj, Samernas utbildningscentrum
Motiveringen löd:
En unik folkbildande aktör, ett nav och samlingspunkt för slöjd, 
hantverk, rennäring, form, kultur och språk. Sámij åhpadusguovdásj 
i Jokkmokk har i mer än 70 år varit en viktig aktör för samisk kultur- 
och näringslivsutveckling. Skolan har format många av de största 
slöjdarna, hantverkarna och kulturbärarna i Sverige efter sin devis 
”Lev, lär, utveckla – från generation till generation!”

Styrelse:
Maria Ahlqvist Juhlin, ordförande
Kicki Nilsson, tf. ordförande
Mattias Berglund, kassör
Marie-Louise Johansson, sekreterare
Viktoria Pettersson, ledamot
Lisa Kejonen Pauker, ledamot
Ann Jonsson, suppleant
Lena Allheim, suppleant + valberedning
Pia Huuva, suppleant + valberedning
Håkan Uddström, revisor

Årsmötet hölls den 20 mars 2018 på Sunderby Folkhögskola. Tårtan till Årets Formbärare
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Studiebesök hos Persson & 
Perssons glashytta, Ösjöbol

SVENSK FORM SMÅLAND

Studiebesök hos Persson & Perssons glashytta, Ösjöbol
19 juni 2018
I samband med årsmötet 2018 hölls ett studiebesök hos Persson & Persson glashytta i Örsjöbol. 
Morgan Persson återvinner glas genom att forma om buteljer och flaskor till nya produkter, som 
dricksglas och skålar men även mera friblåsta former. Paret Persson har köpt den tidigare lanthan-
deln där de bor och arbetar tillsammans. Ute på landet, i avfolkningskommunen Uppvidinge, gör de 
produkter som når ut i världen.

Årets Formbärare: Maja Heuer, museichef för The Glass Factory i Boda
Motiveringen löd:
Maja har lett arbetet från idé till vad Institutionen idag har utvecklats till. The Glass Factory invig-
des i juni 2011 med glassamlingarna från Boda glasbruk, Kosta glasbruk och Åfors glasbruk som 
grund och som Emmaboda kommun köpte in två år tidigare. The Glass Factory arbetar med ut-
ställningar och programverksamhet med en modern hytta som ett pulserande hjärta i upplevelsens 
fokus. Institutionen är också part i flera nationella och internationella utbyten och utvecklings- och 
utbildningsprojekt. The Glass Factory är verksam i det nära, de samlar glasblåsare och formgivare 
från de olika bruksorterna i regionen samtidigt som man lockar glaskonstnärer från hela världen 
att arbeta och experimentera i hyttan. Konstnärligt och tekniskt utforskande av uttrycken och ma-
terialet, förnyelse av en bransch som behöver omdefinieras är en viktig utgångspunkt och där den 
lokala och regionala kunskapen, erfarenheten och traditionen utgör en naturlig bas.

The Glass Factory under Maja Heuers ledning är en plats för möten mellan det lokala och det in-
ternationella, mellan glasarbetare och konstnärer mellan historia och framtid, alltid i en tillåtande 
kreativ anda.

Maja Heuers djupa kompetens och kunnande inom både historiskt och nyskapande samtida glas 
har gjort att hon dessutom är en gärna anlitad curator och jurymedlem i nationella såväl som 
internationella sammanhang.

Vi vill också med utmärkelsen uppmärksamma Emmaboda kommuns insats att ha räddat ett bety-
dande kulturarv i nedläggningens skugga, en satsning som också har inneburit utveckling av en 
bygd och förnyelse av en konstart. Detta sätter kommunen bland de främsta bland kommuner som 
ser och förstår kulturens roll, betydelse och drivkraft för identitet och framtidstro.
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Styrelse:
Britt-Marie Börjesgård, ordförande, Jönköping 
Ole Victor, vice ordförande, Nybro 
Sara Larsson, kassör, Huskvarna 
Karl-Magnus Lillqvist Sjöberg, sekreterare, Kalmar 
Maria Agestam, Kalmar 
Anders Bergön, Växjö 
Kerstin Cedell, Växjö 
Camilla Carnmo, Växjö 
Kristina Farwing, Värnamo 
Camilla Isholt, Älmhult 
Jonas Malmquist, Kalmar

Årsmötet hölls den 19 juni 2018 i Ösjöbol.

SVENSK FORM STOCKHOLM

Specialvisning av ”I huvudet på Alexander Lervik, designer” 
Stockholm
29 maj 2018 
Svensk Form Stockholms medlemmar fick en specialvisning på 
Kulturhuset av utställningen ”I huvudet på Alexander Lervik, 
designer”. Alexander Lervik visade verk och föreläste om sin 20 år 
långa resa som designer.

Årets Formbärare: Kulturhuset Cyklopen
Motiveringen löd:
Med några utmanade första år bakom sig, där nedbrända lokaler 
och kampen för återuppbyggnad har krävt stort fokus, har Cyklo-
pen på kort tid etablerat ett oberoende, inkluderande och alterna-
tivt Kulturhus. Femårsjubilerande Cyklopen utforskar och främjar 
en egen subkultur, skapar kollektivt i periferin ett annorlunda 
fokus på konst, musik, mode och form i en spännande profilerad 
byggnad, ritad av Viktor Marx. Det lustfyllda radikala material-
valet och arkitekturens arketypiska enkelhet signalerar att alla 
är välkomna till denna i ordets positivaste bemärkelse kulturella 
smältdegel.

Styrelse:
Wilson Kalanzi, ordförande
Annelie Kurttila, sekreterare
Daniel Svahn, kassör
Charlotte Rydberg, ledamot
Ulrika von Mentzer, ledamot
Felicia Palm Nordling, ledamot
Patriq Bokeroth, ledamot
Hedvig Hedqvist, ledamot
Marcus von Euler, ledamot
Mattias Broberg, ledamot
Henrik Ohlson, ledamot

Årsmötet hölls den 22 mars 2018 på Transit, Telefonplan 
i Stockholm.

I huvudet på Alexander Lervik, designer
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What Matter_s p å Form/Design Center

SVENSK FORM SYD – FORM/DESIGN CENTER

Svensk Form Syd driver sedan 1964 mötesplatsen Form/Design Center för form, arkitektur och 
design. Verksamheten vilar idag på tre ”ben”; det publika/kulturella, det näringsinriktade samt det 
samhällsinriktade. På programfronten visades under 2018 31 utställningar och 8 butikspresentationer 
som lockade drygt 115 000 besökare. Totalt ca 188 arrangemang ägde rum under året och verksamhe-
ten tog också emot många studiebesök från skolklasser/studenter, journalister och andra grupper.
 
What Matter_s
Projektet What Matter_s var ett samarbete mellan SPOK, 
Form/Design Center och Art & Science Initiative inom 
ramen för Southern Sweden Creatives. Projektet syftade 
till att sätta de senaste materialen från vetenskapens frontlinje 
i händerna på designers. 10 designstudios kopplades ihop 
med 10 ledande materialforskare i regionen med uppdraget 
att under sex månader utforska potentialen hos nya material 
och visualisera komplex forskning. Resultatet av dessa 
samarbeten premiärvisades under Dutch Design Week i 
Eindhoven i oktober 2018 och visades sedan i en utökad 
utställning på Form/Design Center i Malmö. 
 
Årets Formbärare: Skaparkollektivet Forma
Motiveringen löd:
Skaparkollektivet Forma visar hur hantverk och skapande kan verka som en förenande kraft för ett 
mer inkluderande samhälle. Med ett generöst anslag bjuder de in till medverkan och skapar storskali-
ga kollektiva verk som berör. Vi hoppas verksamheten hittar former för fortsatt arbete och utveckling: 
Skaparkollektivet Forma behövs!

Styrelse:
Eva Engquist, ordförande
Gunilla Kronvall, vice ordförande
Birgitta Ramdell, kassör, vd, t.o.m. 10.09.2018
Dorte Bo Bojesen, kassör, vd, fr.o.m. 10.09.2018
Clara Åhlvik
Daniel Byström
Emma Estborn 
Kajsa Bengtson
Leif Jakobsson
Maria Vieweg, personalrepresentant

Årsmötet hölls den 18 april 2018 på Form/Design Center i Malmö.

SVENSK FORM VÄRMLAND

Värmländska formdagar, Arvika
Tema: Gestaltad livsmiljö och formen som omger oss
11-13 maj 2018
Vi lever i en allt mer ”gestaltad livsmiljö” och vi påverkas av och påverkar vår omgivning och vår 
livsmiljö med och av de val vi gör. Stadens rum, vår gatas rumslighet, den lilla ortens kulturella 
rum eller ditt eget vardagsrum. I ett större perspektiv kan arkitekterna och byggbolagen forma en 
plats där människor möts och lever, kommunens uttryck ska locka nya invånare och stimulera de 
som lever och verkar där. I det lilla är det du som vill omge dig med det som känns tryggt, vilar på 
din egen image eller det som kan förverkliga drömmar. Och allt som omger oss är också formgivet. 

Under tre dagar i maj presenterade vi i regionalföreningen Svensk Form Värmland tillsammans 
med Arvika konstförening några av de formgivare, designer, konsthantverkare och arkitekter som 
verkar och finns i Värmland på Arvika Konsthall. Vi ville synliggöra dessa och öppna upp för kom-
mande nätverk och samarbeten inom formen i Värmland. Och inte minst visa allmänheten en del av 
det formgivande i Värmland har att erbjuda. 
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Värmländska formdagar, Arvika

Dagarna bjöd på en utställning med ca 15 utställare i olika form och uttryck, föredrag inom form, 
design och arkitektur, mingel med tilltugg, musik, en liten designshop och workshops m.m. Kläss-
bols Linneväveri, som blev Svensk Form Värmlands Formbärare 2017, var en av deltagarna. Det 
fanns också möjlighet att delta i skapande workshops. 

Årets Formbärare: Matti Klenell, formgivare
Motiveringen löd:
Med stark värmländsk förankring i traditionellt hantverk och med stor kärlek till sin hemort utan-
för Sunne, där han är uppväxt i en konstnärlig och formgivande familj, är Matti Klenell en viktig 
innovativ designambassadör för Värmland. Med sin bredd och sitt djup som en tongivande och 
ständigt aktuell formgivare, inspirerar han med sin personlighet och kunskap. Matti låter sin konst-
närlighet utvecklas till spännande form som inte verkar ha några gränser, bara skönhet i material 
och uttryck. I Nationalmuseums nya restaurang NM& kombinerar Matti, tillsammans med utvalda 
designkollegor, konstnärlighet med design, för museet med detta fokus.

Styrelse:
Ann Lundqvist ordförande
Jessica Edlom t.f. kassör
Anna-Clara Einarson
Helena Bengtsson
Gunilla Bruce
Mia Toresson
Carina Stejmar

Årsmötet hölls den 2 maj 2018 på 
Café Fröken Fräsch i Karlstad.  

SVENSK FORM VÄST

Årets FORMVISARE, Göteborg
1 mars 2018
Tack vare att Svensk Form Väst har verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
kunde regionalföreningen dela ut sitt internationella stipendium Formvisare på sammanlagt 100 
000 kr, riktat till formgivare som vill ställa ut utomlands. 2018 gick det till Lisa Marie Bengtsson, 
Charlie Styrbjörn Nilsson, Emma Persson, Hanna Järlehed Hyvinge och Pamela Lindgren som fick 
vardera 20 000 kr. 

I samband med stipendieutdelningen den 1 mars hölls ett välbesökt event på Föreningsgatan 2 i 
Göteborg. Det firades med bubbel och tilltugg och besökarna fick lyssna till intressanta presentatio-
ner av de fem stipendiaterna, som med bild och ord berättade om sitt arbete och planerade utställ-
ningar. Presentationerna visade på den stora bredd som vårt område innefattar. Det visades prov på 
keramiskt konsthantverk, produktdesign i gränslandet mellan inredning och leksak, möbeldesign, 
interaktionsdesign och social design.

Svensk Forms då nytillträdde vd Mats Widbom var på plats och presenterade sig. Representanter 
från Västra Götalandsregionen, Ylva Gustafson och Staffan Rydén, avgående kulturchef, samt Nina 
Due, chef Röhsska muséet, och Ulf Dalnäs, prefekt HDK, fanns bland de besökande tillsammans 
med verksamma formutövare och intresserad allmänhet.

Årets Formbärare: Bolon, designföretag
Motiveringen löd:
Årets Formbärare i Väst är familjeföretaget Bolon i Ulricehamn. Systrarna Annica och Marie 
Eklund har, som tredje generationens företagsledare, utvecklat Bolon till ett företag med världs-
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Årets FORMVISARE 2018 som fick vardera 20 000 kr: 
Lisa Marie Bengtsson, Charlie Styrbjörn Nilsson, Emma Persson, 
Hanna Järlehed Hyvinge och Pamela Lindgren

rykte. Med kreativitet, internationella designsamarbeten och innovativt tänkande har de hela tiden 
överraskat oss. Bolon designar, tillverkar och återvinner alla sina produkter i Ulricehamn. Omsorg 
kring de anställdas välbefinnande liksom en etiskt hållbar produktion ser de som självklarheter; 
nyss investerade de 90 miljoner kronor i en mer hållbar produktion. Systrarna Eklund är viktiga 
inspiratörer i Väst som utvecklat en golvindustri till ett världskänt designföretag med stora visioner. 
De har satt Västsverige på den internationella designkartan.

Styrelse:
Anna-Elzer Oscarson, ordförande
Camilla Lindahl, vice ordförande
Anna-Stina Lindén Ivarsson, kassör
Marcus Jahnke, sekreterare
Dennis Kanter, ledamot
Christina Silfverhielm, ledamot
Afra Noubarzadeh, ledamot
Lena Berglin, ledamot
Martin Nyberg, studentrepr. HDK
Vanja Hermelin, adjungerad Röhsska museet

Årsmötet hölls 21 mars 2018 i Formpilots 
lokaler i Jugendhuset i Göteborg.

SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN

Designers Friday, Umeå
30 november 2018
Kvällens gäster: Sara Hardell-Flagge och Kalle Hardell, Anna och Jeff Parry
Tema: Kärlek, kreativitet och affärer
Svensk Form Västerbotten presenterar fyra av Umeås sanna kreatörer, entreprenörer och humanister: 
Årets Formbärare 2018 Sara Hardell Flagge och Kalle Hardell, grundare och ägare av Art by, som också var kväl-
lens hedersgäster. De berättade om att bygga upp ett redan fungerande koncept och ingjuta de nya element som 
krävs för att idén ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar, samarbetet med internationella konstnärer, hur de 
utmanar sin publik med nya typer av event och sist men inte minst, hur man designar ett företag för ett hållbart 
förhållande? Dessutom Anna Parry och Jeff Parry från Umeåbaserade Designbyrån Proto Proto. Spännande samtal 
om hur allt började, var de står nu och vart de är på väg. Intresset för att samtala var stort med spännande inspel 
från publiken.

Årets Formbärare: Sara Flagge och Kalle Hardell, konsthuset ARTBY
Motiveringen löd:
Årets Formbärare i Västerbotten 2018 heter Sara Flagge och Kalle Hardell. De leder och kurerar konsthuset 
ARTBY och har på kort tid skapat en intressant mötesplats för kultur och handel. Affärsidén baseras på att regel-
bundet presentera små kollektioner av utvalda konstnärer i signerade serier, och ett transparent produktionsled 
av härproducerade printar av högsta kvalitet. Juryn hyllar Sara och Kalle för modet och förmågan att jonglera 
företagsdesign, originalitet, kvalitet, vänlighet och folkbildning med den finess endast Enrico Rastelli kunde på sin 
tid. Kort sagt, konsten att lokalt förädla ett koncept med konst.

Styrelse:
Anna Sjöberg, ordförande
Emina Kovacevic (blivande vice ordförande)
Sujy Lee, huvudsekreterare
Catharina Carlsson, kassör
Moa Koivuniemi Bogren
Leena Naqvi
Monika Kichau
Marzieh Tangestani

Årsmötet hölls den 24 maj 2018 i Umeå Folkets Hus.
Designers Friday, Umeå
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SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND

Medlemsresa, Ånge
3 november 2018
I november genomfördes regionalföreningens andra medlemsresa, till Ljungandalens konstrunda 
med After Art i Ånge. Tre styrelsemedlemmar och fyra medlemmar hyrde en buss och åkte runt till 
sju olika konstnärer som ställde ut hemma eller på gemensam lokal. Det blev en mycket uppskattad 
resa som slutade med gemensam middag (After Art) och vandring längst skulpturparken på Ånge 
Camping.

Årets Formbärare: Bokonceptet Contain
Motiveringen löd:
Till årets Formbärare i Västernorrland utser vi en flytande lösning på stadsnära bebyggelse. Ge-
nom att använda outnyttjade ytor i centrala lägen ska detta koncept förlänga staden och erbjuda 
havsnära boenden och arbetsplatser på vatten. Smarta och lekfulla designlösningar gör den lilla 
bostaden spännande och med små medvetna förändringsmöjligheter kan ytorna varieras; här finns 
plats för både arbete, samkväm och fritid. Dessutom finns detaljer som utnyttjar det attraktiva läget 
och uppmuntrar till en aktiv fritid. Vår formbärare heter Contain, ett boendekoncept skapat av 
företaget Imorgon Innovation. Personerna bakom konceptet har rötterna i industridesign och stor 
kärlek till skogliga råvaror, de drivs av att skapa lösningar för en bättre morgondag. De beskriver 
själva sin idé som smart, funktionell och med ett hjärta av trä.

Styrelse:
Anna Fossane, ordförande
Kikki Hammarström, vice ordförande
Kerstin Stickler, sekreterare
Kristina Jeppson, grafisk form, vice sekreterare
Kristina Brink, kassör
Vicci Andersson Sjöbom, PechaKucha-samordnare
Henrik Muskos, dokumentation/webbansvarig
Mona Wärdell Nilsson, medlemsansvarig, adjungerad ledamot

Årsmötet hölls den 5 april 2018 på Grönborg i Sundsvall.

Bilder frå n Medlemsresan till Ånge
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SVENSK FORM ÖREBRO LÄN

Formmånad Hylla Vardagen, Örebro/Laxå/Sannahed/Nora
6 oktober – 4 november 2018
Under en hel månad arrangerade Svensk Form Örebro län ett stort formevent i Örebro län under temat 
”Hylla vardagen”. Månaden kom att delas upp i fyra olika underteman/veckor, med var sin rubrik: Design 
– Bostaden – Måltiden – Mode.

Navet för Formmånaden var i Wasasalen på Örebro Slott, där Svensk Form skapade en stor utställning 
med 20 formgivare samt fyra designföreläsningar på temat tillsammans med Örebro Läns Museum.
Utställarna på Slottet var: Sten Forsberg • Saga Melina Gevargez • Malin Göse • Tina Häggström • 
Michael Hällzon • Lena Jerlström • Tea Jerlström • Charlotta Kjerrström • Karl Anton Kreü • Gustav Lars-
son • Anneli Linder • Vendela Linder • Oubaida Mualem • Maline Nordin Ardesjö • Mats Olsson • Oskar 
Palmbäck • Agneta Taube • Pege Tolsheden • Anna Torgny • Charlotte Wiktorsdotter.

Utställningen invigdes av Ernst Kirchsteiger tillsammans med länsmuseichef Birgitta Johansen samt Tina 
Häggström & Jonas Linder från Svensk Form. I samband med öppningen korades dessutom Årets Form-
bärare, vilken i år blev skulptören Karin Ward. Därvid Formslaget och tårtkalas.
Utöver det som skedde på Slottet arrangerades en hel det runt om i länet i samverkan med våra medlem-
mar där.

Årets Formbärare: Karin Ward, skulptör
Motiveringen löd:
Karin Ward skapar spännande och vackra skulpturer i varierade material och tekniker. Genom åren har 
hennes verk förgyllt och berört många platser och människor i Örebro Län, Sverige och internationellt. 
För stort mod, vackert hantverk och envishet med materialen och idéerna, utses Karin Ward till Årets 
Formbärare i Örebro 2018.

Styrelse:
Jonas Linder, ordförande
Simon Tullstedt, vice ordförande
Nina Hellström-Boväng, sekreterare
Karin Foberg, vice sekreterare
Mats Olsson, kassör
Harriet Arnold, ledamot
Synnöve Borup, ledamot

Årsmötet hölls den 13 mars på Mecano i Örebro.

SVENSK FORM ÖST

Årets Formbärare: Just Wood, butik med bara trä
Motiveringen löd:
Butiken Just Wood i Linköping visar med sin passion för trä på kreativa och innovativa 
sätt att ta sig an klimatfrågan i kombination med design och formgivning. På ett nyfiket 
och kreativt sätt undersöks materialet trä som helhetskoncept. I butiken finns laserskurna 
träsmycken av ek, bok, björk och lönn, träkläder av tencel/lyocell, träskor med folkbil-
dande text – det är inspirerande och smart på en och samma gång. Tack Just Wood för att 
ni med uppfinningsrikedom förädlar denna råvara på de mest oväntade sätt.

Styrelse:
Hanna Uhrberg, ordförande
Erika Pohjanen
Martin Kihlberg

Styrelsen har i stort sett varit vilande under 2018 på grund av att den är starkt reducerad. 
Detta har gjort att det under 2018 lagts mycket arbete på att försöka hitta nya styrelse-
medlemmar och kvarvarande styrelse planerar att hålla ett årsmöte under våren 2019 för 
att välja in nya styrelseledamöter.

Bilden är från utställningen ”Hylla Vardagen” på Örebro Slott med 20 
Svensk Form-medlemmar

Just Wood, butik med bara trä 
utnämndes till Årets Formbärare 
av Svensk Form Öst



35

SAMARBETSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 2018
ADA
Agenturföretagen
Arkitektur- och Designcentrum, ArkDes
Association of Swedish Fashion Brands, ASFB
Beckmans Designhögskola
Centrum för Näringslivshistoria
Danish Design Center
Design Lab S
DesignArt Tokyo Festival
Design Västernorrland
DOGA Norway
Fashion Institute of Technology, FIT
Form/Design Center, Malmö
Iceland Design Center

Konstfack
Malmö Stad
Nordiska Ministerrådet
Ornamo Finland
Stapeln kulturhus Malmö
Statens fastighetsverk
Statens konstråd
Statens Kulturråd
Stiftelsen för Garverinäringens Främjande
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Svenska ambassaden i Delhi
Svenska ambassaden i Tokyo
Svenska generalkonsulatet i Mumbai
Svenska institutet

Svenska Tecknare
Sveriges Arkitekter
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Fashion Council
Design Sweden (tidigare Sveriges Designer) 
Teknikföretagen
Textilhögskolan i Borås
Tillväxtverket
Trä- och möbelindustriföretagen, TMF
Utrikesdepartementet
Visit Sweden
What Design Can Do
Östasiatiska museet / Världskulturmuseerna

SVENSK FORM I SIFFROR 2018 (2017) 
Medlemmar 3 300 (3 500)
Regionalföreningar 13 (13)
Bemanning kansliet Stockholm 13 (anställda + återkommande konsulter)
Omsättning Svensk Form 13 miljoner SEK (10,2)
Omsättning Form/Mandelgren Magazine AB 4,7 miljoner SEK (6,4)
Statligt bidrag Svensk Form ca 4,7 miljoner SEK (ca 4,7 miljoner SEK) 
Utlandssatsningar 4 (3)
Antal turnerande utställningar i utlandet 2 (1) Ung Svensk Form
Antal turnerande utställningar i Sverige 1 (1) Ung Svensk Form  
Publika program i Sverige (moderföreningen) 18
Publika program Internationellt (moderföreningen) 9
Antal besökare kansliet 1 300, varav 100 internationella (1 500, 350)
Publika program regionalföreningar 297 (342)
PechaKucha Night Stockholm 4 ggr ca 250 besökare (2 ggr)
PechaKucha Night Sverige 10 gånger med ca 3 000 besökare (ca 5 000 besökare)
PechaKucha Night Powered by PechaKucha 0 (2)
Svensk Forms nyhetsbrev Sverige 11 ggr/år, 18 000/per gång (12 ggr/år 20 000)
FormReport nyhetsbrev på engelska 6 ggr/år, 18 000 mottagare/per gång (18 000)
Form Facebook följare 108 600 (110 500)
Form Instagram följare 6 800 (5 800) 
Formdebatt på Facebook 1 235 deltagare (1 165) 
Svensk Form Instagram följare 16 100 (13 300) 
Svensk Form Facebook följare 8 300 (8 000)
Digitalt designarkiv, antal användare 4 095 (3 964)
Digitalt designarkiv, antal poster i databasen
10 943 bilder (10 792)
11 985 artiklar (11 859)
3 733 volymer (3 733)
4 327 böcker (4 328)
Opinionsnämnden: 2 anmälda ärenden, 2 publicerade yttranden (6, 6)
Företagspoolsmedlemmar 56 (62)
Förmånsbutiker, hotell, museer 46 (74)
TS-upplaga FORM per utgåva 6 ggr/år 6 300 (6 500)
FORM distribution internationellt 290 prenumeranter  (277)
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