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ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
GENOM GOD DESIGN

Foto: Petra Bindel
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Acceptera 2.0

HÄRIFRÅN OCH VIDARE
– UTMANINGAR

→ s. 4

Moderföreningen
→ s. 8

Maria Lomholt, Styrelseordförande Svensk Form

13 regionalföreningar
→ s. 10

Regionalföreningarnas
aktiviteter

Svensk Form har under 175 år
bidragit till en bättre livskvalitet
både i Sverige och långt utanför
våra gränser.

→ s. 12

Röster från våra medlemmar
→ s. 38

Bli medlem
→ Baksida

Ung Svensk Form: Global Nomad av Amanda Borgfors Mészàros. Foto: Marcus Hansen
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Helikopter Brand Design

Text
Svensk Form & regionalföreningarna

Tryck
Lasertryck, Danmark

Papper
140g silk

Föreningens insatser har varit avgörande inom
en rad områden från starten av Söndagsritskolan
(Konstfack) till initierande av samarbeten mellan
industrin och formgivare/konstnärer. Visionen
om Vackrare vardagsvaror har varit och är
ledstjärna. Ett exempel är jubileumsutställningen
1945 om möbler som levereras i platta paket,
vilket inspirerade till en världsledande affärsidé.
Och engagemanget i utformningen av bostäder
och bostadsmiljöer har haft stor betydelse under
1900-talet. Grattis Sverige!
Nu måste vi fortsätta, (och det måste gå snabbt),
skapa spelplaner för utveckling av miljö och
hållbar estetik, bredda vår kunskap, inkludera alla
och inte minst genom våra regionalföreningar
över hela landet fortsätta arbetet med att påverka
opinionsbildare och beslutsfattare. God design är
viktigt – Hållbarhet nu – hemma och utomlands!
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Mats Widbom, VD Svensk Form

Svensk Form, tidigare
Svenska Slöjdföreningen,
har genom historien varit en
viktig förändringsaktör med
banbrytande utställningar
som Hemutställningen på
Liljevalchs 1917, Stockholmsutställningen 1930 och H55
i Helsingborg.

Även Paulssons senare texter blev riktningsgivare
i design- och samhällsdebatten inte minst i det

funktionalistiska manifestet Acceptera som han skrev
tillsammans med en handfull av dåtidens tongivande
arkitekter kort efter Stockholmsutställningen 1930.
Men senare även i skriften Tingens bruk och prägel
där han i slutordet slår fast ”att välja vara är att välja
livsstil”. Ord som lika gärna kunde ha sagts idag när
ökad medvetenhet om kvalitet och hållbarhetsfrågor
i konsumentledet kan visa sig bli avgörande för att
åstadkomma den nödvändiga omställningen mot ett
hållbart samhälle.
I en tid då samhället snabbt måste transformeras
i hållbar riktning måste vi få en förflyttning från
kvantitet till kvalitet. Designföremålens själ och
emotionella funktion kan skapa starka relationer
mellan människa och objekt som gör att vi lever med
tingen under en längre tid, ja kanske så länge att vi
till och med lämnar dem vidare till nästa generation.
På så sätt kan konsumentmakt visa sig vara en
avgörande påverkansstrategi i omställningen till

Ung Svensk Form: The New man and the Sea av Karin Bodin

Foto: Rana Van Pellecom

ACCEPTERA 2.0

av smidesarbeten, hattar, möbler och kataloger med
varor av glas och porslin. Men vilket mod och vilken
tilltro till att Sverige hade konstindustriella produkter,
idéer och lösningar som kunde inspirera omvärlden
och bana väg för en svensk designexport.
Det är nu drygt hundra år sedan den legendariske
direktören för Svenska Slöjdföreningen Gregor
Paulsson skrev Vackrare Vardagsvara, utgiven i
anslutning till föreningens utställning på Svenska
Mässan i Göteborg. Men Svenska Slöjdföreningens
”första propagandapublikation” är inte bara av
historiskt intresse. Här finns även tankar som känns
relevanta idag, som t ex det sociala engagemanget
och intresset för att koppla samman konst, teknik
och industri - eller som Paulsson uttrycker det nästan
som en besvärjelse att ”konsten och industrin kunna
naturligt höra ihop istället för att vara fiender”.

Skrifter och manifest som Vackrare vardagsvara
(1919) och Acceptera (1931) har drivit på
utvecklingen som en samlande röst inom
formområdet. En röst som idag är viktigare än
någonsin att göras hörd för att visa att ett hållbart
samhälle kan skapas genom god design.
Vår förenings långa historia, som vi under 2020
firar med ett innehållsrikt 175-årsjubileum,
är verkligen en inspirationskälla. Tänk vilket
självförtroende att redan 1846, bara ett år efter att
Nils Månsson Mandelgren hade startat föreningen,
segla till Medelhavet med troligen världens första
vandringsutställning med design, eller snarare 42
kistor fyllda med svenska slöjdalster. Kanske var
vi för tidigt ute för varken köpare eller beställare
visade något större intresse för det svenska utbudet
4
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Ung Svensk Form

Idag är klimatförändringarna den
stora utmaningen, ja kanske den
största mänskligheten någonsin
stått inför. Vi behöver därför idag
ett nytt manifest inom formområdet – ett Acceptera 2.0.

Young Swedish Design

8.2 – 18.3

Tillsammans har vi en unik möjlighet att verka över
hela landet både med mindre och större noder för
design och hållbar utveckling. Eller uttryckt mer i
kulturpolitiska termer – att aktivt kunna bidra till att

implementera designdelen inom den nya statliga
politiken Gestaltad livsmiljö. För Svensk Form har
ambitionen att påverka samhället med design som
sagt en lång historia, uttryckt genom exempelvis
Stockholmsutställningen 1930 och manifestet
Acceptera som banade väg för funktionalismen och
de formmässiga och sociala innovationer som blev
ryggraden i det svenska ”folkhemsbygget”. Idag
är klimatförändringarna den stora utmaningen, ja
kanske den största mänskligheten någonsin stått
inför. Vi behöver därför idag ett nytt manifest inom
formområdet – ett Acceptera 2.0.
Mats Widbom, vd Svensk Form

Ung Svensk Form 2018 är en samproduktion mellan Föreningen Svensk Form, ArkDes, IKEA och Malmö stad.

USF affisch_SVE-ENG_70x100.indd 1

Det är verkligen hoppingivande att se hur det
idag bland många designers finns ett växande
samhällsengagemang kring hållbarhetsfrågorna i takt
med att forskning och framtagning av nya material
och tekniker går allt snabbare. Och det råder ingen
som helst tvekan om att innovativa teknik, materialoch designlösningar blir allt viktigare för byggandet
av klimatsmarta städer och miljöer. Här kan
formområdet bli den sammanhållande länken mellan
innovation/teknik och människa/samhälle.

Det är verkligen hoppingivande
att se hur det idag bland många
designers finns ett växande
samhällsengagemang.
Inte minst de ungas röst inom designområdet hörs
allt starkare och kräver förändring – något som också
6

blir allt tydligare i vår årliga utmärkelse Ung Svensk
Form. De unga kräver att vi går från ord till handling
inom både civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv,
akademi och kultur. Den rörelse som skapats genom
Fridays for Future, initierat av Greta Thunberg, är ett
hoppfullt exempel på hur unga människor idag sätter
hållbarhet först och ställer tydliga krav på samhällets
olika aktörer att agera. Och detta gäller i hög grad
även design- och formområdet.
Det nya decenniet har beskrivits som en orons tid
– en tid då vi fortfarande har handlingskraft och
kreativ förmåga. Om ingen vändpunkt kommer under
denna tidsperiod går vi in i rädslans decennium,
en tid då motsättningar och polarisering ökar och
där samhället utsätts för stora påfrestningar genom
klimatförändringarnas effekter med bland annat
extremväder och migration av klimatflyktningar. Vi
behöver med andra ord agera nu för att nå resultat och
människors engagemang.
Det är därför Svensk Form under detta Jubileumsår
väljer att inte nostalgiskt blicka bakåt – utan att se
framåt med samlad kraft och siktet inställt på vad
design kan göra för hållbarhet och ökad livskvalitet.

Ung Svensk Form: Mural Dressing av Josefine Gennert Jakobsson

ett hållbart samhälle. Och om allt fler konsumenter
värderar kvalitet före kvantitet så kan effekten komma
snabbare än anat. För världen behöver inte fler
föremål – världen behöver rätt slags föremål!

2018-01-11 11:15

7

Foto: Emma Olofsson

UNG SVENSK FORM:
HÅLLBARHET I FOKUS

Svensk Form, Moderföreningen

Tid: 29 mars 2020
Plats: Dunkers kulturhus, Helsingborg
Tid: 4 mars 2020
Plats: IKEA Museum Älmhult och House of Sweden,
Washington DC
Under jubileumsåret lyfter vi fram två nya format för utställningen
Ung Svensk Form med hållbarhetsfokus.
Det första formatet: en stor retrospektiv utställning producerad av Dunkers
kulturhus i Helsingborg med ett större urval designer från Ung Svensk
Form under 2000-talet som alla har lyft fram olika aspekter av hållbarhet.
Det andra formatet: en ny ”flatpack-utställning” i samarbete med IKEA
Museum för visningar runt om i Sverige och internationellt i samverkan
med Svenska institutet. Utställningen SUSTAIN ABLE VOICES lyfter
bidrag från Ung Svensk Form med fokus på hållbar design och idéer från
2004 till idag. Utställningen demokratiserar och tillgängliggör design
för en kultur- och designintresserad allmänhet genom att i ett flexibelt
utställningsformat sprida kopplingen mellan design och hållbarhet över
landet, även till platser med begränsade utställningsmöjligheter.
Båda projekten är i linje med att design är viktigt och att vi måste få
hållbarhet nu!

SVENSK FORM, MODERFÖRENINGEN
Grundades den 6 oktober 1845 av
folklivsforskaren och konstnären
Nils Månsson Mandelgren
Facebook: facebook.com/svenskform
Instagram: @svenskform
Email: info@svenskform.se
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Utställningen demokratiserar
och tillgängliggör design för en
kultur- och designintresserad
allmänhet.
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13 REGIONALFÖRENINGAR
ÖVER HELA LANDET
NORRBOTTEN

norrbotten@svenskform.se

Läs mer om samtliga aktiviteter som pågår i Svensk Forms
regionalföreningar under jubileumsåret på svenskform.se

VÄSTERBOTTEN

vasterbotten@svenskform.se

STOCKHOLM

stockholm@svenskform.se

DALARNA
VÄSTERNORRLAND

dalarna@svenskform.se

vasternorrland@svenskform.se

ÖREBRO LÄN

orebro@svenskform.se

ÖST

ostergotland@svenskform.se

VÄSTMANLAND

GOTLAND

(planerad start 2020)

gotland@svenskform.se

SYD

form@formdesigncenter.se

JÄMTLAND

jamtland@svenskform.se

SMÅLAND

smaland@svenskform.se

VÄST

vast@svenskform.se

VÄRMLAND

varmland@svenskform.se
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Foto: Pia Huuva

FORMBAZAR:
TEMA HÅLLBARHET
OCH ÅTERBRUK

Svensk Form Norrbotten
Tid: 22 27 september
Plats: Luleå

Under Norrbottens Formvecka 22-27 september
arrangerar Svensk Form Norrbotten det årliga
evenemanget Formbazar – i år med tema
hållbarhet och återbruk.
Till Formbazaren väljer en jury ut 20-25
formgivare, designers och konsthantverkare från
hela Norrbotten som sedan får ställa ut och sälja
sitt hantverk. Återbruk och hållbarhet genomsyrar
hela evenemanget i allt från materialval,
tillverkningsmetoder men även vad gäller transport/
distribution då det är en stor fråga för oss i
Norrbotten.

SVENSK FORM NORRBOTTEN
bildades i Luleå 1984
Facebook: facebook.com/
svenskformnorrbotten
Instagram: @svenskformnorrbotten
Email: norrbotten@svenskform.se

Formveckan den 22-27 september arrangerar
Svensk Form Norrbotten i samarbete med bland
annat Region Norrbotten och Kulturcentrum Ebeneser.

Transport är en stor fråga för
oss här i Norrbotten.
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Foto: Stoorstålka

DESIGNERS FRIDAY SÁPMI

Svensk Form Västerbotten

Tid: 6 mars, 18.00 20.00
Plats: Nazeens bibliotek, Stora hotellet, Umeå

Den 6 mars genomför Svensk Form Västerbotten
Designers Friday med det samiska designföretaget
StoorStålka som gäster.
Som ett led i att synliggöra design och form ur
olika hållbarhetsperspektiv, inleder vi jubileumsåret
genom ett samarbete med Samiska veckan i Umeå.
Den traditionella folkliga kulturen, inte minst den
samiska, bygger på materialåtervinning, utvecklande
av traditionella tekniker och mönster samt att skapa
kontinuitet i tillverkningsprocesserna oavsett om

DESIGNERS FRIDAY
MED MARKUS LANTTO
Tid: 15 maj
Plats: TBA

den sker helt för hand, eller i en småskalig industri.
StoorStålka bidrar till hållbarheten i lokalsamhället
Jokkmokk och skapar den hävstång som positiv
framtidstro innebär: att kunna utvecklas, arbeta och bo
i en allt glesare glesbygd.
Medverkande: Grundare, utvecklare och ägare
Idja Lotta Stoor och Piera Stålka (se bild).
Moderator: Anna Sjöberg, ordförande Svensk Form
Västerbotten.

SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN
Bildades i Umeå 1987
Facebook: facebook.com/
SvenskFormVasterbotten
Email: vasterbotten@svenskform.se

Fredagen den 15 maj 2020 kommer nästa
Designers Friday med hållbarhetstema,
denna gång med konstnären Markus Lantto,
ursprungligen från Masungsbyn i Tornedalen.
Lantto är utbildad vid Umeå Konsthögskola, men
bor och verkar nu i Trondheim, Norge. Lanttos
konstprojekt Experimentboliger på Svartamon
är en framgång för fantasi, resursmedveten
arkitektur, smakfull återanvändning och ett
samarbete mellan goda vänner och flyktigt
bekanta. Moderator: Anna Sjöberg, ordförande
Svensk Form Västerbotten.
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Den traditionella folkliga kulturen,
inte minst den samiska, bygger på
materialåtervinning.
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Tid: 22 augusti
Plats: Island Tree Houses i Haverö

Den 22 augusti gör Svensk Form
Västernorrland en medlemsresa till Island
Tree Houses i Haverö, en turistsatsning på
naturens villkor i sjön Havern. De första husen
som byggdes utformades i samarbete med
internationella arkitektstudenter.
Västernorrland har en stark koppling till skogen
och skogsnäringen som sträcker sig långt tillbaka i
tiden. Under besöket i Haverö är skogen och dess
material i fokus. Hos Island Tree Houses får vi en
visning av trädhusen och en föreläsning på temat
skogen och dess material.
Genom medlemsresor och andra aktiviteter
lyfter Svensk Form Västernorrland spännande
resmål och intressanta initiativ i närområdet och
föreningen har länge förespråkat närproducerad
mat och dryck på sina event.
Förutom resan till Haverö arrangerar Svensk
Form Västernorrland också en PechaKucha på
temat hållbarhet, den 7 maj 2020 på Grönborg i
Sundsvall.

MEDLEMSRESA MED FOKUS
PÅ SKOGEN OCH DESS
MATERIAL

Svensk Form Västernorrland
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SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND
bildades i Härnösand 2004
Facebook: facebook.com/Svensk-FormVästernorrland-565895913430566/
Instagram: @svenskformvasternorrland
Email: vasternorrland@svenskform.se

En turistsatsning på naturens
villkor i sjön Havern.
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Foto: Oscar Morin

KAN FRAMTIDENS DESIGN
RÄDDA VÄRLDEN?

Svensk Form Jämtland

Tid: Oktober/november 2020
Plats: Östersund/Åre

Vi behöver alla tänka nytt för att komma framåt
i en värld vars klimat snabbt förändras. Under
jubileumsåret 2020 kommer Svensk Form
Jämtland genomföra programpunkter på
temat hållbarhet.
Temat blir en fortsättning på förra årets REFORM
som under en veckas tid lyfte hur designers,
arkitekter och tillverkningsföretag arbetar för att
möta omställningen till att bli mer klimatsmarta.
Förra årets formbärare, konstprojektet RÅW (se
bild) handlade om att undersöka möjligheterna att
arbeta med växtfärgning i ett cirkulärt system och
skapa en metod som bygger på att förädla avfall
från lokala restauranger och industrier – för att
möjliggöra växtfärgning i en större skala. RÅW
visar hur råvaran omvandlas till färgat material
och vidare till ett nytt objekt som därmed fått ett
nytt värde genom design. Mönsterskärningen och
designen anpassas efter kroppens förändring i tiden
– vikt, graviditet och ålder. Kan befintliga företag
också ställa om till en cirkulär produktion genom att
göra nya val? Kan framtidens design rädda världen?
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SVENSK FORM JÄMTLAND
bildades i Östersund 2001
Facebook: facebook.com/sfjamtland
Email: jamtland@svenskform.se
Instagram: @svenskformjamtland

Kan befintliga företag också ställa
om till en cirkulär produktion genom
att göra nya val?
19

SVENSK FORM DALARNA
bildades i Falun 2005
Facebook: facebook.com/
SvenskFormDalarna
Instagram: @svenskformdalarna
Email: dalarna@svenskform.se

Vi vill samla och synliggöra
den kreativitet som finns
i hela Dalarna.

FORMVECKAN DALARNA:
TEMA HÅLLBARHET

Svensk Form Dalarna
Tid: Oktober 2020
Plats: Dalarna

I oktober arrangerar Svensk Form Dalarna för
fjärde gången Formveckan Dalarna.
Genom Formveckan vill vi samla och synliggöra den
kreativitet som finns i hela Dalarna under en vecka,
i år med tema Hållbarhet. Formveckan samlar allt
från utställningar, föredrag, filmvisning, konserter,
seminarium och mingel. Tillsammans kan vi visa hur
levande design- och arkitekturområdet är i hela Dalarna!

Foto: ???

Vi vill locka den intresserade allmänheten, oberoende
av ålder, kön och bakgrund, att upptäcka och utforska
formområdet. Vi vill även att Dalarnas yrkesverksamma
ska få en ny mötesplats sinsemellan och en ny plattform
att visa sitt arbete på. Alla ska med!

20
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Foto: Pelle Stafshede

AFTER WORK MED
MELKER OF SWEDEN

Svensk Form Värmland

Tid: 30 januari, kl. 15.00 16.30
Plats: Good guys tap, Karlstad

23

Den 30 januari bjuder Svensk Form Värmland
in till en AW där 2019 års Formbärare i
Värmland Melker of Sweden berättar om hur de
vill förändra friluftsbranschen.
Genom att tillverka så snygga och miljövänliga
friluftsprodukter som möjligt vill Melker of Sweden
påverka friluftsbranschen i en mer hållbar riktning.
Longboards och kajaker 3d-printas i nya material,
som utvecklas i biokompositmaterial på lokalt
sågspån och gamla kaffesäckar. Genom design med
wow-känsla och delningstjänster, får man också
kunderna att vara med på äventyret på väg mot en
bättre värld.

SVENSK FORM VÄRMLAND
bildades i Karlstad 2015
Facebook: facebook.com/svenskformvarmland
Email: varmland@svenskform.se

Melker of Sweden vill förändra
friluftsbranschen.
22
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Foto: Karin Foberg. Grafik: Simon Tullstedt.
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OMFORMERA

SVENSK FORM ÖREBRO LÄN
bildades i Örebro 2005
Facebook: facebook.com/
svenskformorebrolan
Email: orebro@svenskform.se

Svensk Form Örebro län
Det cirkulära tänket
är det enda raka.

Tid: Final den 7 mars 2020
Plats: ReTuna Återbruksgalleria,
Eskilstuna
Den 7 mars är det final i OMFORMERA, design-tävlingen
för hållbar inredningsdesign som arrangeras av Svensk
Form Örebro Län och Retuna Återbruksgalleria.
OMFORMERA formerar formgivare inför 2020-talet, där
det cirkulära tänket är det enda raka. Tävlingen arrangeras
av Svensk Form Örebro Län i samarbete med ReTuna
återbruksgalleria i Eskilstuna, ledd av Anna Bergström
som korats till näringslivets samhällsförändrare 2019.
OMFORMERA är öppen för alla som vill vara med och forma
en ny hållbar era. Läs mer och anmäl dig på omformera.se

24
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Foto: Charlotte Ryberg

FORMBYTARDAGEN

Svensk Form Stockholm

Tid: Formbytardagen äger rum en helg
i april. Bussturen under hösten.
Plats: Stockholm
I april anordnar Svensk Form Stockholm
Formbytardagen för att göra hållbarhet kul,
spännande och utbildande.
Kom med en stol och gå hem med en lampa – och
kanske en kul historia? Har du ett föremål som du inte
använder? Ta med det till vår Formbytardag och byt
det mot något nytt samtidigt som du får träffa andra
medlemmar i Svensk Form Stockholm!
När bytt är bytt så kan du ta en tur med vår Formbuss
som åker på ett studiebesök till Älta Kretsloppcentral
där du får veta mer om kretslopp, hållbarhet och
centralens grafiska profil som är designad av
Charlotte Ryberg.

Kom med en stol, gå hem med
en lampa och kanske även en
kul historia.
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SVENSK FORM STOCKHOLM
bildades i Stockholm 2016
Facebook: facebook.com/
svenskformstockholm
Instagram: @svenskformstockholm
Email: stockholm@svenskform.se
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Foto: Per Nadén

Jugendhuset,
Föreningsgatan 2,
Göteborg.

FRAMTID VÄST

Svensk Form Väst

Tid: 11 20 september, vernissage
torsdagen den 10 september
kl. 17.30 20.00
Plats: Föreningsgatan 2, Göteborg

Svensk Form Väst arrangerar den 11-20
september FRAMTID VÄST – en utställning
med arbeten genomförda av studenter och
forskare från region väst på tema hållbarhet.
Många spännande arbeten inom hållbarhet sker av
studenter och forskare i region Väst. Vi vill speciellt
uppmuntra och uppmärksamma det under Svensk
Forms jubileumsår 2020 genom utställningen
FRAMTID VÄST. Med väl valda projekt och
föreläsningar av deltagande utställare vill vi sprida
detta viktiga arbete till bransch och allmänhet.

Spännande arbeten
inom hållbarhet.
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SVENSK FORM VÄST
bildades i Göteborg 1985
(då Svensk Form Väster)
Facebook: facebook.com/
svenskformvast
Instagram: @svenskformvast
Email: vast@svenskform.se
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HÅLLBAR TEXTIL

Svensk Form Öst

Tid: Mars och november
Plats: Norrköping respektive Linköping

Hur kan vi konsumera och skapa hållbar textil?
Under mars och november bjuder Svensk Form
Öst in till två föredrag med fokus på mode och
material.
Under 2020 kopplar Svensk Form Öst an till
regionens textilhistoria och för samtal om textil ur
ett hållbarhetsperspektiv. Vi gör två nedslag i ämnet
och anordnar en vårträff och en höstträff med olika
talare. Vårens träff fokuserar på mode och höstens på
material. Vi undersöker hur vi kan konsumera textil på
ett mer hållbart sätt och letar efter inspiration både i
dåtiden och framtiden. Mer info och event kommer att
dyka upp på vår Facebooksida @svenskformost.

Textilarbeterskor kristidskurser i sömnad 1917-18.
Bildkälla: Norrköpings stadsarkiv
Foto: Gustaf Lidberg

SVENSK FORM ÖST
bildades i Norrköping 1988
(då Svensk Form Östergötland)
Facebook: facebook.com/
svenskformost
Instagram: @svenskformost
Email: ost@svenskform.se
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Vi undersöker hur vi kan
konsumera textil på ett
mer hållbart sätt och letar
efter inspiration både i
dåtiden och framtiden.
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Foto: Erika Zinders

PECHAKUCHA NIGHT:
FORM & KLIMAT

Svensk Form Gotland

Tid: 20 november kl.18.00 20.00
Plats: Joda bar & kök, Visby

Den 20 november bjuder Svensk Form Gotland på PechaKucha Night: Form & klimat. Vilken roll
har form och design i resan mot ett hållbart samhälle? Hur förhåller sig branscher och utövare till
begreppen energi, ekologi och ekonomi?
Vi samlar åtta formgivare och konstnärer som
berättar och visar bilder från sina praktiker inom
konst- och designområdet. Kvällen kommer att
ge en inblick i vitt skilda verksamheter och hur
de arbetar med och tänker kring hållbarhet.

Om PechaKucha
PechaKucha är en japansk snabbpresentationsteknik som ger möjlighet till spännande
föreläsningar med flera talare under en och
samma kväll. Varje talare presenterar 20 bilder
som var och en visas under 20 sekunder.
Totalt blir det 6 minuter och 40 sekunder i
strålkastarljuset per person. Fenomenet har
spridit sig som en löpeld och finns nu i över
tusen städer runt om i världen.

Hur förhåller sig branscher och utövare till
begreppen energi, ekologi och ekonomi?
SVENSK FORM GOTLAND
bildades i Visby 2005
Facebook: facebook.com/
svenskformgotland
Instagram: @svenskformgotland
Email: gotland@svenskform.se
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Foto: Jenny Brandt

TEXTIL HÅLLBARHET
UR OLIKA VINKLAR

Svensk Form Småland

Tid: 26 mars kl. 18.00
Plats: Kulturparken Småland/
Smålands museum, Växjö
Den 26 mars bjuder Svensk Form Småland på en kväll om
hållbarhet inom kläder och textilier i teori och praktik.
Anna-Lisa Persson, hemslöjdskonsulent och textilvetare, talar
om textil och dess påverkan på miljön. I Sverige köper vi i snitt
13 kg kläder per person och år, kläder som oftast används under
kort tid för att sedan kastas. Korta trender och billiga priser
gör att vi överkonsumerar. Men allt har ett pris, det handlar om
resurser, vattenförbrukning, kemikalieanvändning och dåliga
arbetsförhållanden. Hur och vad kan vi göra istället?
I samarbete med Hemslöjden i Kronoberg kommer det under
kvällen att finnas möjlighet att prova olika lagningstekniker och
material för att rent praktiskt förlänga livslängden på våra kläder.

SVENSK FORM SMÅLAND
bildades i Kalmar 1986
(då Svensk Form Sydost)
Facebook: facebook.com/
svenskformsmaland
Instagram: @svenskformsmaland
Email: smaland@svenskform.se

34

I Sverige köper vi i snitt
13 kg kläder per person och år,
kläder som oftast används under
kort tid för att sedan kastas.
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SVENSK FORM SYD
Form/Design Center invigdes 1964
Svensk Forms regionalförening för Skåne och
Blekinge bildades i Malmö 1945
(då Lokalföreningen för Skåne och Blekinge)
Facebook: facebook.com/formdesigncenter
Instagram: @formdesigncenter
Email: form@formdesigncenter.com
Webb: formdesigncenter.com
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FORMSLAGET (1)75

Svensk Form Syd
Svensk Form Syd 75 år!

Tid: 6 oktober
Plats: Form/Design Center,
Malmö

Svensk Forms äldsta regionalförening fyller 75 år –
väl värt att fira!
För att fira Svensk Forms 175 år och att Svensk
Form Syd jubilerar anordnas den 6 oktober ett
Formslag på Form/Design Center i Malmö. Dagen
fylls med föreläsningar på tema hållbarhet, tårta och
diplomöverlämning till Årets Formbärare 2020.
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RÖSTER FRÅN
VÅRA MEDLEMMAR

Hur ser du på kopplingen mellan
design och hållbarhet?

Beskriv Svensk Form
om 10 år!

Jag tycker att det är viktigt med socialt ansvar och den
inverkan som all design och visuell kommunikation har på
samhället. FN:s globala mål för hållbar utveckling bidrar till
bra design som i sin tur skapar ömsesidig förståelse och på
lång sikt en bättre värld. Karolin Johansson,
student Grafisk design och kommunikation

Jag tror att Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk
Industridesign är en gemensam organisation med ett väsentligt
större ekonomiskt stöd från staten. Den svenska designkåren
har sin organisation och sitt kansli i nära samverkan med den
framtida organisationen.
Dag Holmgren, designer MSD, Professor

Det finns en mycket stark koppling eftersom design kan
lösa delar av klimatkrisen. Jag tänker hållbara material,
återbruk och effektiv funktion och konstruktion som stöttar
individen till att bli mer miljösmart. Det vackra är viktigt,
men det smarta är viktigare. Åsa Kax, Art director

En go-to-organisation som för opinionen
och diskussionen inom design och hållbarhet
i Sverige och internationellt.
Wilson Kalanzi, designer

Konst- och designskolorna jobbar mycket med ekologisk
och social hållbarhet men tyvärr verkar mycket av den
kunskapen falla bort i arbetslivet. Det finns formgivare
som brinner för dessa frågor och jag hoppas såklart att det
kan utnyttjas mer framöver. Simon Skinner, designer

En fortsatt inspirerande sammanslutning av människor
med ett brinnande intresse för form & design. Lokala
föreningar med aktiviteter som lyfter vardagen.
Erika Wallberg, verksamhetsutvecklare på
Medborgarskolan

10 av Svensk Forms medlemmar kommenterar 175-åringen

Varför är du medlem i Svensk Form?

För att hänga med på vad som händer! Jag älskar
Svensk Form, föreningen har öppnat många dörrar
för mig genom sina evenemang och sitt stora
nätverk.Sami Kallio, möbeldesigner

Jag har upplevt och inspirerats av Svensk Form/
Svenska Slöjdföreningen i mer än 60 år,
och det gör jag fortfarande.
Stephan Gip, formgivare och inredningsarkitekt

Vilket är ditt bästa Svensk Form-minne?

Mitt bästa Svensk Form-minne är när jag lånade
Svensk Forms bibliotek. En perfekt miljö till
kundmöten och jag fick ett lyckat möte om min
produkt i en härlig atmosfär.
Birgitta Folcker-Sundell, designer och konstnär
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Bauhausresan som arrangerandes under hösten
2019. Det var en välorganiserad, inspirerande
och lärorik resa tillsammans med
många härliga människor.
Anne Harvala, produkt - och möbeldesigner
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BLI MEDLEM I SVENSK FORM!
Vill du vara med och skapa ett hållbart samhälle genom god design?
Bli medlem i Svensk Form och engagera dig
i någon av våra 13 regionalföreningar!
Svensk Form har förespråkat design som samhällsutvecklande kraft sedan 1845 och nu vill vi visa att
design gör skillnad för en hållbar framtid.
Tillsammans blir vår röst starkare!

SOM MEDLEM FÅR DU ÄVEN TA DEL AV FÖRMÅNER SOM:
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Var med och påverka samhället i hållbar riktning
med design
Bli en del av Sveriges bredaste designnätverk
Få koll på designområdet, magasin och
medlemserbjudanden

175

●

Ett års medlemskap i Föreningen Svensk Form
Möjlighet att engagera dig och träffa andra där du
bor som tycker att design är viktigt. Föreningens
regionalföreningar anordnar aktiviteter och driver
designutvecklingen i 13 olika regioner
6 nr av den prisbelönta tidskriften Form – den
främsta tidskriften om nordisk design och arkitektur
Gratis inträde på event och seminarier i hela Sverige
Rabatt upp till 20% hos våra 40 Förmånsvänner
d.v.s. utvalda design- och möbelbutiker och hotell i
hela landet
Rabatt på inskickade bidrag till designutmärkelsen
Ung Svensk Form
Gratis juridisk rådgivning genom juristbyrån Brann
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