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DETTA GJORDE VI 2019!

UNG SVENSK FORM Special Edition p å
Dunkers kulturhus ville synliggöra 
designens mångfald och vara ett offentligt 
rum för samtal kring hållbar, demokratisk och 
inkluderande design. Foto: Martin Olson
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För att bereda väg för målet att vara en samlande röst 
inom designområdet så har Svensk Form och SVID 
flyttat samman under 2019 och en utökad samverkan 
sker även med föreningen Design Sweden. Målsätt-
ningen är att nå samordningsvinster och möjlighet att 
driva designfrågor med en enad och starkare front. 

Med politikområdet Gestaltad livsmiljö finns dessutom 
ökade förutsättningar att ställa design och arkitektur i mit-
ten av samhällsbygget som pådrivande kraft för en hållbar 
framtid i linje med målen inom Agenda 2030. Men för att 
målet kring delaktighet ska kunna uppnås krävs att mål-
grupper engageras över hela landet - även på landsbygden 
utanför storstadsregionerna. I april träffade Svensk Form 
och tio av de tretton regionalföreningarna kulturminister 
Amanda Lind för att lyfta fram potentialen i vår lands-
omfattande infrastruktur för design, något som tydligt 
framgår i avsnittet med regionalföreningarnas verksamhet 
på sidorna 24-34.

Intresset för Ung Svensk Form fortsätter att växa och 
under 2019 har utställningen visats med framgång i Stock-
holm, Malmö, Göteborg och Borlänge. Nya samarbeten 
kring Ung Svensk Form har inletts under året för att nå 
bredare målgrupper med fokus på hållbarhet. Dels med 
Dunkers kulturhus kring en stor retrospektiv utställning, 
dels med IKEA museum för framtagning av en fotobase- 
rad utställning som kommer nå ut bredare i hela landet till 
platser med begränsade utställningsmöjligheter. 

Arbetet inom Designprogrammet har också löpt vidare 
under året med nedslag i bland annat Milano med den 
uppmärksammade utställningen Hemma gone wild som 
under fem dagar besöktes av över 15 000 besökare. I slutet 
av året kom ett efterlängtat beslut att Designprogrammet 
får en fortsättning inom ramen för regeringens nya export- 
och investeringsstrategi med ökat fokus på hållbarhet. 

För det helägda dotterbolaget Mandelgren Magazine AB 
har ekonomin varit fortsatt ansträngd och bolagsstyrel-
sen och redaktionen har arbetat med att ta fram ett nytt 
koncept som förhoppningsvis kan bredda intresse och 
intäktskällor, även detta med ökat fokus på hållbarhet. 

En strategiskt viktig insats under året har varit slutförandet 
av det varumärkesarbete som påbörjades under 2018. Mål-
sättningen är att ett starkare, tydligare varumärke ska få 
effekt både på medlemsvärde, intäkter och ge vägledning i 
verksamhetsplaneringen. En viktig del i den framtida stra-
tegin är att driva hållbarhetsfrågorna starkare och markera 
formområdets roll för en hållbar samhällsutveckling 
– en fråga som inte kan vänta.

Stockholm i maj 2019

Mats Widbom
vd Svensk Form
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SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2019
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 3 000 medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionalföreningar. Svensk 
Forms företagspool hade 51 medlemmar under  året. 

Svensk Form driver de nationella designutmärkelserna Design S och Ung Svensk Form, producerar 
utställningar, seminarier, gör 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. Tidskriften Form, som ges ut med sex nummer per år både på svenska och 
engelska, är främsta medlemsförmån och bevakar nordisk arkitektur och design samt deltar i samhällsde-
batten genom kanaler som Formdebatt och 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. 

Regeringsuppdraget för 2019 (med statligt anslag 4 713 000 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).

VISION OCH VARUMÄRKESLÖFTE

3000 
medlemmar

13
regional-

föreningar

52
företag i

företagspool

Ett hållbart samhälle 
genom god design
För människor som tycker att design och hållbarhet idag är viktigt gör 
Svensk Form det möjligt att nätverka och vara del av en gemenskap, 
ha koll på form- och designområdet och påverka samhället i hållbar 
riktning så att de kan känna sig inkluderade och inspirerade. 
Föreningen Svensk Form är progressiv, generös och trovärdig.
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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 2019 
sammanträdde Svensk Forms styrelse 6 gånger. I augusti hölls ett strategimöte där styrelsen bland annat 
diskuterade implementeringen av den nya varumärkesplattformen med utgångspunkt från kritiska fram-
gångsfaktorer. Vidare diskuterades strategier för ökad samverkan med SVID och andra formaktörer samt 
hur Svensk Forms 13 regionalföreningar kan bidra till att utveckla regionala noder för design. 

Svensk Form har under året haft 6 anställda i medeltal samt 2 arvoderade konsulter i Svensk Form Service 
AB. Mandelgren Magazine AB, tidningen Form, har under året haft 1 anställd redaktör och 1 frilansande 
chefredaktör och ansvarig utgivare, en AD-konsult samt en annonsförsäljare. Under året har två rekryte-
ringar gjorts, en vikarierande medlemskoordinator och en regional koordinator/projektassistent.  Dessutom 
har Svensk Form 13 ideellt arbetande styrelser i regionalföreningarna.

MEDLEMMAR
Svensk Forms medlemmar, som vid årsskiftet uppgick till ca 3 000, har löpande fått inbjudningar till de 
aktiviteter som regelbundet sker i respektive region, sammanlagt 263 programaktiviteter, inklusive de 
PechaKucha-kvällar som regionalföreningarna genomför över hela landet. Medlemsaktiviteter har även 
genomförts med Form i anslutning till lansering av nya nummer. 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 med många följare på Facebook, Ins-
tagram och andra sociala kanaler. De särskilda Instagram- och Facebook-grupperna för Föreningen Svensk 
Form, Form och regionalföreningarna har många följare och är utmärkta för medlemskommunikationen.  

Svensk Form arrangerade under 2019 två uppskattade medlemsresor till Bauhaus 100-årsjubileum i 
Tyskland. Resorna arrangerades den 19-22 september respektive 10-13 oktober i samarbete med Tyska 
Turistbyrån och BK Travel Solutions. Resorna gav en exklusiv inblick i den legendariska skolans historia, 
med bland annat besök och specialvisningar på de nya Bauhaus-museerna i Weimar och Dessau. Med på 
resorna var expertciceron Kerstin Wickman, journalist, författare och professor i design- och konsthant-
verkshistoria och tidigare redaktör för tidskriften Form. Svensk Form planerar att genomföra fler liknande 
medlemsresor i framtiden. Inför resorna arrangerades även en särskild Bauhauskväll i samarbete med 
Möbeldesignmuseet. 

Arbetet med medlemsvärdet har fortsatt under året genom bland annat medlemsenkäter, uppdatering av 
medlemsrabatter, samt nya premier vid prenumeration. Tillsättande av en vikarierande medlemskoordina-
tor skedde vid halvårsskiftet. 

Medlems- och prenumerationsundersökningen som genomfördes i december skickades ut till 1 740 med-
lemmar varav 95 svarade, en i sammanhanget låg svarsfrekvens. Majoriteten av de svarande var kvinnor, 
mellan 55 - 65 år, samt yrkesverksamma inom formområdet. Det kommer även att genomföras insatser 
för att undersöka vad yngre medlemmar samt unga potentiella medlemmar önskar att föreningen ska göra 
framöver genom en riktad enkät till sökande till Ung Svensk Form. 

Medlemsundersökningen visar på en önskan om fortsatt delat medlemskap i Svensk Form och prenumera-
tion av Form. Det finns även en särskild önskan om att föreningen än mer ska arbeta för en hållbar design-
värld med fokus på publik verksamhet i form av egenproducerade events och utställningar samt rabatter 
till externa events. Under 2020 kommer både ett mentorsprogram och en alumni för tidigare deltagare i 
Ung Svensk Form att tas fram. Dessa aktiviteter var ursprungligen planerade att äga rum under 2019 men 
har behövt flyttats fram till 2020 p.g.a. resursskäl.
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Styrelseordförande:
Maria Lomholt 

Åsa Myrdal Bratt, varumärkesstrateg
Björn Göransson, administrativ chef, Form/Design Center i Malmö 
Owe Hjelmqvist, jurist
Sara Torsson Szyber, formgivare
Johan Lindskog, creative director 
Mats Widbom, föreningens vd 
 
Regionalföreningsrepresentanter i styrelsen: 
Kristina Brink, regionalföreningsrepresentant  
(Svensk Form Västernorrland) 
Anna Elzer Oscarsson, regionalföreningsrepresentant  
(Svensk Form Väst)

Valberedning:
Henrik Orrje, sammankallande
Britt-Marie Börjesgård, regionalföreningsrepresentant
Agneta Stake, suppleant
David Carlson, suppleant
Wilson Kalanzi, suppleant

Revisorer:
Anna Wretholm, auktoriserad revisor
PO Wennerholm, revisorssuppleant
Jenny Lantz, medlemsrevisor 
Dag Klockby, suppleant 
Samtliga valda intill utgången av nästa ordinarie årsmöte 

Anna Elzer Oscarsson 

Sara Szyber

Björn Göransson

Owe Hjelmqvist

Åsa Myrdal Bratt

Maria Lomholt

SVENSK FORMS STYRELSE 2019  fr.o.m. årsmötet 25 maj

Johan Lindskog Mats Widbom

Kristina Brink
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ÅRETS FORMBÄRARE
Svensk Forms roll som enande och rikstäckande förening manifesteras varje år i samband med fören-
ingens födelsedag den 6 oktober med det så kallade Formslaget då en lokal Formbärare utses av varje 
regionalförening. Detta är ett utmärkt sätt att uppmuntra god design och visa betydelsen av ett lokalt en-
gagemang. Svenska Slöjdföreningen, idag Svensk Form, instiftades just den 6 oktober 1845. De korade 
Formbärarna är personer, organisationer eller initiativ som påverkat den lokala utvecklingen. Formbä-
rarna blir en slags ambassadörer som marknadsförs under ett helt år och deltar i seminarier, workshops 
och utställningar, samt lyfts fram i regional kommunikation.

Årets Formbärare 2019:

DALARNA:   Adam Swärd, modedesigner
GOTLAND:   Ann Wolff Foundation
JÄMTLAND:   Råw Projects, samarbete Emma Dahlqvist och Sanna Bodén
NORRBOTTEN:  Lotta Lampa, designer och konstnär
SMÅLAND:   Kulturgatan Bodafors, Mikael Löfström och Leif Burman
STOCKHOLM:   Möbeldesignmuseum och dess båda grundare Kersti Sandin och Lars Bülow
SYD:    Förstberg Ling, arkitektkontor
VÄRMLAND:   Melker of Sweden, friluftsföretag
VÄST:    Blaou, barnklädesföretag
VÄSTERBOTTEN:  Karin Roy Andersson, smyckekonstnär
VÄSTERNORRLAND:  Christel Schröder, grafisk formgivare
ÖREBRO:   Skogen, idé- och designbyrå
ÖST:    Ann-Sofie Bergort, entreprenör

2019
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FORMBÄRARE 

2019
Örebro

Västerbotten

Väst

Norrbotten

Dalarna

Gotland

Öst

Jämtland

Västernorrland

Syd

Småland

Stockholm

Värmland
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ÅRSMÖTET  25 MAJ 2019
Årsmötet 2019 ägde rum i Jugendhuset i Göteborg med Svensk Form Väst som värdar. Samt-
liga regionalföreningar var representerade liksom ett antal medlemmar. Årsmötet leddes av tf 
ordförande Henrik Orrje. Vid årsmötet valdes Maria Lomholt till ny styrelseordförande och Åsa 
Myrdal Bratt respektive Owe Hjelmqvist valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. I anslutning 
till årsmötet anordnades även studiebesök på Röhsska museet samt en välbesökt stadsrundtur i 
Göteborgs kanaler med Paddan-båten. 

2019 delade Svensk Form ut fyra stipendier. De tilldelades Matilda Sandström och Younès Othman 
(Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond), Isa Andersson (Johan Anderssons fond), Jennifer Bergkvist 
och Moa Sundkvist (Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond) samt Per Brandstedt (Axel Lars-
sons Minnesfond). Varje stipendium innefattar 20 000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matilda Sandström och Younès Othman – klassiskt skomakeri i samtiden 
”Som hantverkslärlingar i klassiskt skomakeri med förankring i folkdräkternas skoskick har Matilda 
Sandström och Younès Othman tagit sitt arbete från historien och vidare in i samtiden. Det är ett in-
tressant statement när de båda formgivarna genom hängiven research söker sig tillbaka till formspråk, 
material och kunskap om teknik via Sandströms nästan 400-åriga släktgård i Siljansnäs och kopplar 
samman detta med Younès Othmans tunisiska berberrötter i syfte att belysa kulturella särarter och 
likheter.”

Isa Andersson – design som synliggör problemet med akut vattenbrist  
”Med stor aktualitet, innovativt tänkande och med ett pedagogiskt förhållningssätt vill Isa Andersson 
synliggöra problemen med den akuta vattenbristen med hjälp av design. Nilen är en urgammal symbol 
som civilisationens vagga, men som kan bli civilisationens grav om man inte löser problemen med 
vattenbrist och det kraftigt förorenade vattnet. Isa Andersson visar att design och formgivning har en 
förmåga att lyfta och lösa livsviktiga frågor med hög relevans i en tid då människan måste klara av en 
stor transformation av samhället på kort tid för att kunna uppnå en hållbar framtid.”

Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist – grafisk formgivning som fångar tidsandan 
”Jennifer Bergkvist och Moa Sundkvist skapar en grafisk formgivning med en utpräglad visuell glädje 
och stor kreativitet! De fångar tidsandan i ett samtida formspråk med en sparsmakad färgsättning som 
är både lekfull och sensuell. De visar att boken är ett suveränt medium som har fortsatt giltighet och 
hög relevans för alla i en tid där digitaliseringen dominerar många människors tid och uppmärksam-
het.”

Per Brandstedt – skulpturala trämöbler med suverän hantverksskicklighet 
”Med sina unika skulpturala objekt lyfter Per Brandstedt fram träets inneboende formspråk på ett fas-
cinerande sätt. I det organiska uttrycket finns tydliga paralleller till Axel Larssons möbler och samti-
digt en spänning i det radikala mötet mellan ekens tyngd och de tunna stålrörsbenen som får möblerna 
att nästan sväva över golvet. Brandstedt går sin egen väg med en suverän hantverksskicklighet och ett 
eget uttryck som visar att konsekvens, uthållighet och kunskap lönar sig”

Till vänster: Stipendiater 2019 
Isa Andersson, Jennifer Bergkvist, Moa 
Sundkvist, Per Brandstedt, Younès Othman 
och Matilda Sandström

Årsmötet i Jugendhuset i Göteborg.
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SVENSK FORMS ANSTÄLLDA OCH 
FORMS REDAKTION 2019
Mats Widbom, VD operativ ledning Svensk Form 
Anneli Wardell, Ekonomiansvarig/Administrativ chef, 
Svensk Form och Form
Emma Olofsson, Kommunikationsansvarig
Erika Zinders (till aug 2019) Bodil Hasselgren (från sept 2019)
Medlemskoordinator
Karin Wiberg, Projektledare Ung Svensk Form
Elna Lassbo, Ansvarig för regional samordning och 
medlemskommunikation (80% till oktober 2019)

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

MANDELGREN MAGAZINE AB (MMAB) 
Bo Madestrand, Chefredaktör och ansvarig utgivare Form
Salka Hallström, Biträdande chefredaktör Form
Andreas Karperyd, AD
Jan Östvold, annonsförsäljning (fram till juni 2019)

Kansliet på Skeppsholmen

Mats Widbom

Anna Blomdahl

Jan Östvold

Salka Hallström  

Anneli Wardell

Elna Lassbo

Bo Madestrand

Andreas Karperyd

Emma Olofsson Erika Zinders

Karin WibergBodil Hasselgren
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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 två anmälningar och avgivit två yttranden. 

Opinionsnämnden har under året bestått av:
 
Anders Olin, ämnesråd och ordförande
Karin Westerberg, advokat och sekreterare
Maria Benktzon, industridesigner och professor
Chiqui Mattson, designer DS
Christian Klingspor, industridesigner
Erika Lagerbielke, glasformgivare och professor
Lars Lallerstedt, industridesigner
Lena Andersson, inredningsarkitekt och designer
Mattias Ljunggren, arkitekt SIR MSA 
Emelie Hedén Edlund, industridesigner

BIBLIOTEK OCH ARKIV
Föreningen Svensk Form har som världens äldsta designor-
ganisation 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 epok-
görande utställningar i Sverige och internationellt. Svensk Form 
får förfrågningar som rör bibliotek och arkiv från såväl forskare, 
studerande och media som från en intresserad allmänhet, svenska 
och internationella. 

Under 2019 besöktes biblioteket av ca 950 personer och antalet 
förfrågningar som rör bibliotek och arkiv beräknas till ungefär  
10 per månad. I december 2018 avtackades Svensk Forms biblio-
tekarie Anita Christiansen efter 30 års tjänstgöring. Av resursskäl 
har ingen ny bibliotekarie kunnat anställas, utan uppgifter har 
delvis tagits över av annan personal.

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 2019 är Konstnärernas 
Riksorganisation, Svenska Tecknare och Visit Sweden.

Opinionsnämnden: Lars Lallerstedt, Chiqui Mattson, Emelie Hedén Edlund, 
Mattias Ljunggren, Lena Andersson, Anders Olin och Erika Lagerbielke
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SVENSK FORMS STIPENDIER
Svensk Forms Stipendienämnd 

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 2019 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån verksamhets-
planen för Svensk Form och Form. För alla samtida verksamheter är 
ett effektivt kommunikationsarbete avgörande och alltmer utmanande 
med ständigt tillkommande kanaler som ska prioriteras. 

Form är främsta medlemsförmån och opinionsbildarorgan men det finns 
även digitala kanaler som webbplatserna svenskform.se, formmagazine.
com, ungsvenskform.se, design-s.se, och designarkiv.se. Störst räckvidd 
har Svensk Forms nyhetsbrev, FormReport och vår närvaro i sociala medier 
där Facebook, Twitter och Instagram är viktiga arenor liksom nyhets- och 
pressrummet på MyNewsdesk. Under 2019 uppgraderades hemsidan och 
hela den visuella identiteten för Design S – Swedish Design Awards av 
designbyrå n Doberman.

När det gäller vår digitala närvaro har Form 106 953 följare på Facebook, 
7138 följare på Instagram, 1272 deltagare i Formdebatt och 17 000 mot-
tagare av FormReport 6 ggr/år, med 25 % öppningsgrad. Tidningen i sin 
helhet ligger på de digitala plattformarna Readly, Ztory, Magazinos, Buy-
andread, Scopaltos samt egen Form-app.

Svensk Form ger ut 12 digitala nyhetsbrev per år till ca 17 000 mottagare 
och 2 internationella nyhetsbrev. Hemsidan hade 2019 40 808 ”sessions”. 
Svensk Forms Facebook hade 9153 följare och Svensk Forms Instagram 
18 316, vilket är en ökning med 14%. De regionala föreningarna har egna 
Facebook-grupper samt en gemensam grupp för kommunikation mellan 
föreningarna och kansliet och Formredaktionen. Mats Widboms blogg 
Mats Formreflektioner har ersatt tidigare Fru Form-bloggen.

18 316
följare @svenskform

9 153
följare @svenskform

Svensk Forms stipendier 2019 om 20 000 kr vardera 
gick till: Matilda Sandström och Younès Othman 
(Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond), Isa 
Andersson (Johan Anderssons fond) samt Jennifer 
Bergkvist och Moa Sundkvist (Björkmans, Hamel-
manns och Rundqvists fond och Per Brandstedt 
(Axel Larssons minnesfond).

Caution av Isa AnderssonBecksömnad av Matilda Sandström 
och Younès Othman

Konstfacks v årutställnings visuella
profil 2019 av Jennifer Bergkvist 
och Moa Sundkvist

Body Electric 2.1 av Per Brandstedt

@svenskform

Samtliga motiveringar finns på  sid 8!
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FORM – ETT MAGASIN FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
Tidskriften Form är Föreningen Svensk Forms främsta medlemsförmån och opinionsbildnings-
organ. Form drivs i förlaget Mandelgren Magazine AB, ett helägt dotterbolag till Svensk Form 
där chefredaktören sedan 2017 även är ansvarig utgivare. Form är en facktidskrift som bevakar 
hela arkitektur-, form- och designområdet. Form kommer ut 6 gånger per år, både på svenska och 
engelska med en omsättning på ca 3,5 miljoner SEK 2019. 

Svensk Forms medlemsintäkt har mellan 2011 och 2019 gått oavkortat till att publicera Form i ambitio-
nen att stärka Form när det gäller såväl ekonomi som kvalitet och räckvidd eftersom den är föreningens 
främsta medlemsförmån. I takt med det hastigt förändrade medielandskapet har flera insatser inletts för 
att göra den förflyttning som krävs för att säkra fler intäktskällor, bl a genom att byta annonsförsäljare 
och inleda ett utvecklingsarbete med en tydligare profil inom hållbarhetsområdet. Bytet av annonsförsäl-
jare har dock inte lett till några ökade intäkter och ekonomin är därför fortsatt ansträngd. Det redaktio-
nella nyhetsbrevet FormReport ges ut på svenska och engelska 6 gånger om året till 17 000 mottagare, 
med ca 25 % öppningsgrad. På Facebook har Form 106 953 följare med imponerande internationell 
räckvidd. Liksom 7138 följare på Instagram. Tidningen Form används flitigt vid olika satsningar regio-
nalt och internationellt. Forms internationella upplaga når prenumeranter i 28 länder och många Face-
book-följare är internationella. 

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 2019 ut på stora scenen. Vinnarna 2019 var: 
Årets Designer: Åsa Jungnelius, Årets Nykomling: Asta Westermark Florestedt och Matilda Ellow från 
Beckmans, Årets Möbel: Lisa Hillands pall för Mylhta, Årets Belysning: Virvel av Ingegerd Råman för 
Örsjö, Årets Hållbarhetsprojekt: ”Hurry up before we collapse” av studenterna vid Design+ Change-
programmet vid Linnéuniversitetet.

6
nummer 

per år

6
FormReport 

per år

28
länder där Form 

har prenumeranter

106 953 
följare

7138
följare

Podden Planeten
Under 2018 startade Form i samarbete med arkitektkontoret 
Wingårdhs en ny podd med namnet Planeten. I fokus har vår 
byggda värld stått med samtal om arkitektur och allt som det 
berör: konst och klimat, skönhet och politik, städer och land-
skap. Under 2019 har sex avsnitt kommit ut med ämnen som 
Arkitekturtriennalen i Oslo och klimatångest. Samarbetet med 
Wingårdhs avslutades i december 2019 och vi söker nu efter en 
ny samarbetspartner. 
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FORM 1 / 2019 
På Stockholm Furniture Fairs 
första dag släpps också årets första 
nummer av Form. Tolv formgivare 
från Möbelmässan delar med sig av 
sin syn på hållbarhet, bland andra 
Emma Olbers, Margrethe Odgaard 
och Alexander Lervik.

FORM 2 / 2019 
Årets designfest står för dörren 
och i Forms aprilnummer finns den 
bästa guiden till både möbelmässan 
och designveckan i Milano. Nyhe-
ter, utställningar, restauranger och 
”pärlor på stan” utlovas.

FORM 3 / 2019
Forms sommarnummer erbjuder 
semesterläsning av högsta klass: 
en manual i tio punkter för desig-
ner och producenter som vill ta ett 
större miljömässigt ansvar. Vi har 
intervjuat ledande forskare och 
formgivare som ger handfasta råd 
för en mer hållbar designutveckling. 

FORM 4 / 2019 
I nya numret av Form djupdyker vi i 
en av världens smutsigaste industri-
er: modebranschen. Vi möter också 
några av samtidens mest intressanta 
modeskapare, från nyutexaminerade 
studenter till etablerade formgivare.

FORM 5 / 2019 
Forms arkitekturnummer, ur 
innehållet: ”Det nya miljonpro-
grammet” - ett reportage om det 
intensiva bostadsbyggandet i 
Stockholm, fotoreportaget ”Sagan 
om de många tornen” om svenska 
vattentorn samt en närmare titt på 
”terrorarkitektur”, arkitektur som 
ska förhindra terror i städerna. Är 
lösningen verkligen fler beväpnade 
poliser och betongsuggor i stads-
rummet?

FORM 6 / 2019 
December är här och Form sum-
merar traditionsenligt designåret 
som gått. Redaktörerna tar farväl 
av 10-talet och ser framåt mot 
2020. Är det en utopi eller dystopi 
de ser framför sig? Samma fråga 
kan ställas om Googles datadrivna 
stadsprojekt i Toronto, som också 
granskas i detta nummer av Form. 
Är det en smartare stad eller ett 
övervakningsmonster med superka-
pitalister vid spakarna?
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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 designbranschen bakom 
utmärkelsen för att skapa större förankring och delaktighet. Utmärkelsen är 
öppen för all design, från möbler till digitala tjänster, och riktar sig till pro-
fessionella 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 startade som en efterfrågad nationell designutmärkelse efter det 
vakuum som uppstod efter nedläggningen av Utmärkt Svensk Form. Antalet 
bidrag fördubblades 2016, liksom antalet kategorier, nominerade och vin-
nare. Från och med 2016 genomförs Design S vart annat år. Varje enskilt 
bidrag bedöms inom sin kategori, men alla utifrån samma kriterier: emotio-
nell kvalitet, gestaltning, affärsnytta, funktion, innovation, kommunikation, 
kvalitet och hållbarhet, liksom designprocess och lösning.  

Sett ur ett historiskt perspektiv utgör denna nationella designutmärkelse, 
som hela designbranschen står bakom, ett värdefullt arkiv över designut-
vecklingen under de senaste 35 åren. Ett brett deltagande är därför viktigt 
på flera sätt även om de nominerade, och inte minst vinnarna i respektive 
kategori, har större möjlighet att använda utmärkelsen i den egna verk-
samheten. Design S genomförs i samarbete med en rad huvudsponsorer 
som även instiftat specialpriser inom utmärkelsen. Danska auktionshuset 
Lauritz.com har instiftat ett pris till en konsthantverkare mitt i livet med 
klassisk potential medan Svenska Fönster är Design S – Swedish Design 
Awards huvudsponsor och står bakom Svenska Fönsterpriset. I anslutning 
till nya årliga projektet Stockholm Craft Week, arrangerat av Konsthant-
verkscentrum, genomfördes Lauritz konthantverkspris även 2019 i samar-
bete med Svensk Form. 

Under hösten 2019 har planering och finansiering för Design S 2020 pågått. 
Designbyrån Doberman genomförde under sommaren ett omfattande pro 
bono arbete med en ny visuell identitet för utmärkelsen och projektets 
hemsida har omarbetats. På partnersidan har Visit Stockholm, Tarkett och 
Atrium Ljungberg tillkommit under året. Vi har också etablerat den nya 
tävlingskategorin speldesign i samarbete med Dataspelsbranschen. 

Ny visuell identitet: Designbyrån Doberman 
genomförde under sommaren ett omfattande 
pro bono arbete med en ny visuell identitet för 
utmärkelsen och projektets hemsida.
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UNG SVENSK FORM – VÅR MEST 
EFTERFRÅGADE UTSTÄLLNING
Ung Svensk Forms syfte är lyfta fram och premiera unga formgivare 
och visa det senaste och mest nyskapande inom svensk formgivning. 
Sedan 2015 driver Svensk Form tävlingen varje år. Ung Svensk Form 
startade 1998 på Form/Design Center i Malmö på initiativ av Bitte 
Nygren och Tom Hedqvist.  
 
Sedan 2010 drivs den av Svensk Forms kansli i Stockholm, med Karin 
Wiberg som projektledare. En initierad jury gör urvalet och de premierade 
deltar sedan i en turnerande utställning i Sverige och internationellt. Till 
USF 2019 skickades ca 400 bidrag in, varav 25 valdes ut. Avsikten är att 
under 2020 stärka det nätverk som de årliga sökande till USF med medlem-
skap i Svensk Form utgör genom att bilda en alumnverksamhet. Utställ-
ningen premiärvisades på ArkDes under ca fem veckor och turnén fortsatte 
sedan vidare till Form/Design Center i Malmö, köpcentret Nordstan under 
Göteborgs designfestival samt till BOMO i Borlänge. Delar av Ung Svensk 
Form 2019 visades även internationellt i Tokyo inom ramen för festivalen 
Tokyo Designart, där hela utställningen visades 2018. 

I samarbete med Dunkers kulturhus producerades och visades en ny USF-
utställning på 800 kvm, Ung Svensk Form Special Edition, på Dunkers i 
Helsingborg november 2019-mars 2020. Här visades ett trettiotal bidrag 
med fokus på hållbarhet från de senaste fem årens juryutvalda bidrag i Ung 
Svensk Form. Se omslaget!

Ung Svensk Form är föreningens mest eftersökta utställning både nationellt 
och internationellt. Då efterfrågan är stor vill vi kunna visa den på så många 
platser som möjligt och nå nya målgrupper. Som ett komplement har vi där-
för under året producerat en s.k. toolkit-utställning i samverkan med IKEA 
Museum. Utställningen invigs i mars 2020. 

UNG SVENSK FORM-JURYN 2019
 
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 – Designchef IKEA och engagerad i IKEAs projekt Democratic design
Salka Hallström – Juryns ordförande. Journalist, författare med modeexpertis, biträdande chefredaktör 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 
Möbeldesign, 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 Form på  ArkDes 2019 
(foto: Studio Emma Svensson)

Emelie Röndahls bidrag Google Weaving Stop-
time (X) tilldelades Kvadrat-stipendiet i Ung 
Svensk Form 2019 (foto: Studio Emma Svensson)
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AFROPICKS 
SIMON SKINNER

BACTERIA IN A NEW LIGHT
JAN KLINGLER

BERGGRUND
EMMELI ROLLEBERG

COLLECTIVE COLLECTION
MIKAELA STEBY STENFALK
FOLKHEM-STIPENDIAT

COMMON GROUND  
ANNELIE GRIMWADE OLOFSSON 
& G. WILLIAM BELL

FUNYARD_ 
MARIE ISACSSON

GOOGLE WEAVING STOP-TIME (X) 
EMELIE RÖNDAHL
KVADRAT-STIPENDIAT

HONEST IMPRESSION
MATHILDA NORDSTRÖM FLORENTINE

HYBRIDS
 STINA RANDESTAD

KENNETH IZE
KENNETH IZE & 
AXEL BERNER-EYDE

KÖTT OCH BLOD  
MAJA MICHAELSDOTTER ERIKSSON

LOBSTER 
MARTIN THÜBECK
IKEA-STIPENDIAT
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LOST IN COMPUTATION 
 JONAS ELTES

OBSESSION  
TONJE HALVORSEN

OUTSIDE MATERIAL; 
THE TRANSFIGURATION OF LINES 
ROBERT CURRAN

PRINTOMOBIL  
LISA ENGLUND

STJÄRNORNA SER 
LIKADANA UT ÖVERALLT 
SAGA BERGEBO

SVALD AV SUNDET  
LUDVIG BRATT  
& CALUM MITCHELL

SYNS DET NU?  
NATHALIE RUEJAS JONSON

THE BABY BUCHA PROJECT 
 ANNA TING MÖLLER

THE RUSSIAN SOUL  
ANASTASIA JANSÄTER

VESSELS – CONDITIONS 
FOR OPENNESS  
HEINRICH EHNERT

WASTE NOT, WANT NOT!
KRISTINA LUNDSJÖ

WHAT HAPPENS ON EARTH 
STAYS ON EARTH 
PETTER RHODINER

WHY DON’T YOU LISTEN TO 
THE SILENCE  
DANIEL GUSTAFSSON
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SVENSK FORM I VÄRLDEN
Alltsedan föreningen startade 1845 har Svensk Form arbetat med internationalisering, dels för att positio-
nera svensk design internationellt, dels för att ta världen hit. Internationellt har vi samarbetat på projektba-
sis 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 styrgruppen för 
Designprogrammet och i olika Team Sweden- konstellationer inom regeringens exportstrategi. Samarbete 
är nödvändigt för att kunna göra kraftfulla insatser för arkitektur-, 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 anordna seminarieprogram. Förfrågningar kommer 
också från olika länders ambassader, handelskammare och organisationer som vill ha hjälp med besökspro-
gram 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 projektledare för varje 
insats när finansiering beviljats. 

SWEDISH DESIGN MOVES 2019
Designprogrammet syftar till att sätta svensk design på kartan och locka internationella besökare med 
intresse för design till Sverige. Det är framför allt ett globalt kommunikativt program, fysiska nedslag på 
de fem utvalda marknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Japan, Frankrike och designveckan i Milano. 
Svensk Form har under flera år medarrangerat den svenska satsningen under designveckan i Milano, den 
stora världsscenen för design. Under 2019 producerades och visades utställningen Hemma Gone Wild i en 
attraktiv lokal mitt i Brera-området. 

Designprogrammets Visit Sweden, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Council och TMF var även detta 
år samarbetspartner och Joyn Studio utformade i likhet med föregående år själva utställningen. Syftet var 
att stärka bilden av designnationen och designdestinationen Sverige, att skapa affärsmöjligheter för svensk 
design- och möbelbransch samt i förlängningen öka svensk designexport. Satsningen lockade över 15 000 
besökare på fem dagar och fick ett mycket positivt mottagande med betydande genomslag i internationell 
media, bl.a. genom att listas som topp 15 av sevärda utställningar av den ledande design-siten Dezeen. 

INKOMMANDE BESÖK
Under året har Svensk Form haft ett hundratal internationella besökare på kansliet, bl a grupper av studen-
ter från USA och Korea.  När Ung Svensk Form visades i Seoul i samband med IKEA Democratic Design 
Days 2017 såddes ett frö till en ny designtävling: Korea + Sweden Young Design Award. 2019 var det dags 
för den första tävlingsomgången och lördagen den 15 juni delades priset ut till tre koreanska formgivare i 
Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen. Republiken Koreas första dam Kim Jung-sook och Drottning 
Silvia deltog i prisceremonin inom ramen för statsbesöket från Republiken Korea. Samtidigt signerades ett 
Memorandum of Understanding (MoU) mellan Svensk Form och Korea Institute of Design Promotion för 
att främja fortsatt designsamarbete mellan Sverige och Korea.

NY POLICY FÖR KONST OCH DESIGN PÅ UTLANDSMYNDIGHETER
Svensk Form har under året i samarbete med Statens konstråd och UD/Fast implementerat den policy 
som man gemensamt tagit fram över hur svensk bild och form kan samverka i konstkollektionerna på 
utlandsmyndigheter. Som pilotprojekt valdes Svenska ambassaden och residenset i Aten och under året har 
lokalerna fått en ny konst- och formkollektion på plats genom projektgruppens arbete, där Svensk Form 
utsåg formgivaren och designcuratorn Petra Lilja som föreningens representant. Projektet presenterades av 
Svensk Forms vd och samarbetsparterna i oktober under de s.k. Sverigefrämjardagarna som årligen arrang-
eras av UD, Kulturdepartementet och Svenska Institutet. 
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HEMMA GONE WILD 
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: 9 april kl. 19.00-22.00
Utställningsperiod: 9-14 april 2019

Plats: Via Solferino 15, Brera, Milano

Korea + Sweden Young Design Award – prisceremoni hos Svensk Form. 
Republiken Koreas första dam Kim Jung-sook och Drottning Silvia deltog 
i prisceremonin i samband med det då pågående statsbesöket från Repu-
bliken Korea. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Memorandum of Understanding (MoU) signeras 
mellan Korean Institute for Design Promotion, KIDP, 
Ms Eune Ju-hyun och Svensk Forms vd Mats Widbom

HEMMA Gone Wild. Milan Design Week, del av Design-
programmet. Fyra formgivare från Ung Svensk Form 2020 
medverkade, bl.a. Annelie Grimwade Olofsson & G. William Bell
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SAMARBETEN, STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG
ArkDes
Svensk Form har samarbetat med ArkDes kring produktionen och visningen av Ung Svensk Form 2019. 
Detta var andra omgången i ett treårigt samarbete med utvidgat åtagande från ArkDes sida för att säker-
ställa Ung Svensk Forms kvalitet och tillgänglighet för en bredare publik. ArkDes och Svensk Form har 
även deltagit i planeringen av en särskild designvecka i den svenska paviljongen under Expo2020 i Du-
bai samt genom ArkDes/ThinkTank ingått i den nätverksgrupp som bildats för att diskutera hur regionala 
designnoder kan utvecklas för att implementera politiken för gestaltad livsmiljö.

SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign 
Svensk Form är en av tre stiftare till SVID (1989). Svensk Forms vd sitter i SVID:s styrelse och Svensk 
Form utser ytterligare en representant till styrelsen. Från och med Svensk Forms årsmöte i maj 2018 har 
även SVID haft en representant i Svensk Forms styrelse genom vd:n Kristina Frisk, som dock avgick i 
september 2019. Från och med januari 2019 hyr SVID del av Svensk Forms lokaler på Skeppsholmen. 
Målet är att kunna vinna synergier genom ökad samverkan och att tillsammans bli en tydligare samlande 
röst inom designområdet.

Design Sweden
Vid Design Swedens årsmöte i augusti 2018 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 de-
signorganisationerna för att kunna nå samordningsvinster och möjlighet att driva angelägna branschfrå-
gor med en enad och starkare front. Design Sweden har även fått en c/o adress till Svensk Forms kansli 
samt möjlighet att förlägga föreningens styrelsemöten i Svensk Forms bibliotek.

Visit Sweden, Sveriges Arkitekter, TMF och ASFB 
Visit Sweden har haft 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 har 
omfattat totalt 28 miljoner kronor från 2016 till och med 2019 för att utveckla och stärka den interna-
tionella marknadsföringen av Sverige som designland. Svensk Form har varit en av initiativtagarna och 
har suttit i styrgruppen tillsammans med Swedish Fashion Council, Sveriges Arkitekter och Trä- och 
Möbelföretagen. Den kommunikativa plattformen under mottot: Driven by equality – solutions through 
creativity har använts med nedslag och mätningar på fem utpekade marknader: USA, Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike, Japan samt Milano under möbelveckan. Syftet med Designprogrammet har varit 
att stärka Sveriges position som en kreativ och inkluderande designdestination som ska leda till ökad 
designturism till svenska destinationer samt ökad export av svensk design. Under 2019 har internatio-
nella nedslag genomförts i Milano, Paris och Tokyo samt en rad nationella aktiviteter under bland annat 
Stockholm Design Week, Arkitekturgalan och Göteborgs designfestival. Svensk Form har prioriterat 
utveckling och produktion av utställningen Hemma Gone Wild som visades under Milanos designvecka 
centralt i staden. 

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 ex-
port” som näringsministern har uttryckt det. Svensk Form är inbjuden som deltagare i två av dessa Team 
Sweden-grupper. Dels den övergripande högnivå-gruppen med företrädare från näringslivet, dels i den 
specialiserade Team Sweden-gruppen för Kulturella och Kreativa näringar, som nu leds av kansliet för 
Kreativ sektor. Under 2019 har Svensk Form även medverkat i nomineringsarbetet inom designområdet 
till regeringens nya exportpris för kulturella och kreativa näringar som utdelades i maj av utrikeshandels-
minister Anna Hallberg. Vidare har Svensk Form på anmodan lämnat in underlag inför framtagningen av 
regeringens nya exportstrategi.

Statens konstråd
Svensk Form har i samarbete med Statens konstråd och UD/Fast under året implementerat policyn för 
hur synliggörandet av samtida svensk bild och form kan öka i konstkollektioner på utlandsmyndigheter 
genom ett pilotprojekt på Svenska ambassaden och residenset i Aten. Syftet med policyn är att utveckla 
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och stärka de arbetsprocesser som sedan många år finns mellan Statens konstråd och UD-FAST för fram-
tagandet av form- och konstkollektioner genom samverkan av Svensk Form.

Svenska institutet 
Svenska institutet är, vid sidan av Kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms mest återkom-
mande samarbetspartner och medfinansiär vid utlandssatsningar, turnerande utställningar och digitala 
toolkit-utställningar.  Under 2019 har parterna samverkat inom bland annat Ung Svensk Form, i be-
söksprogram inom ramen för det koreanska statsbesöket i juni 2019 och i ansökan till en ny omgång av 
Designprogrammet 2020-2022.

Nationalmuseum
Genomförande av en samarrangerad kvällsaktivitet på det återinvigda museet under januari 2019 med 
rubriken Det bortglömda museet, om Svenska slöjdföreningens tidigare designmuseum som låg på Brun-
kebergstorg 1872-1884 och vars samlingar sedermera donerades till Nationalmuseum.

Röhsska Museet 
Svensk Form Väst har traditionellt sett haft ett nära samarbete med museet i form av utställningar, semi-
narier, möteslokaler, som man återupptagit när museet öppnade igen i februari 2019. Svensk Form och 
Röhsska museet har även beslutat om ett närmare samarbete kring Ung Svensk Form för visning under 
Göteborgs designfestival i oktober 2020. Invigningen sammanfaller med Svensk Forms 175-årsjubileum.

Malmö stad
En av våra huvudsamarbetspartners i Ung Svensk Form och under 2019 har parterna beslutat att fördjupa 
samverkan inom ramen för projektet under 2020 med lokala aktiviteter som kopplar samman unga form-
givare med stadens näringsliv. Under 2019 har den primära samarbetsparten flyttat från Malmö kultur-
förvaltning till stadens näringslivskontor.

Centrum för näringslivshistoria
Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i syfte att ta hand om, bearbeta och presen-
tera Svensk Forms designrelaterade arkiv samt gemensamt utveckla arkivtjänster. Vi har tidigare till-
sammans byggt webbplatserna designarkiv.se och swedishdesign.org, varav den senare vi i samråd har 
beslutat att stänga ned.

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. I september genomfördes en workshop och ett studiebesök på Kero Leather 
utanför Pajala för deltagare i Ung Svensk Form 2019. 

STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG

Svensk Form har haft representanter i styrelserna vid följande organisationer;
SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign, som stiftades av bl. a. Svensk Form
Design Sweden 
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum

Svensk Form har även representerats i följande referens- och styrgrupper:
Designprogrammet 2016-2019
Team Sweden Näringsliv 
Team Sweden KKN
Expo 2020 i Dubai (Designveckan)

Jurymedverkan
Förutom de utmärkelser och priser där Svensk Form eller Form är en av grundarna, arrangeras ytterligare 
priser och utmärkelser inom form och design. Svensk Form deltar på förfrågan under förutsättning att 
syftet är lovvärt och kan bidra till att fördjupa och vidga medvetenheten om design och stimulera design-
utvecklingen. Under 2019 deltog Svensk Form i följande jurys: Ung Svensk Form, Form Award, Formex 
Nova, Prisad Färg, Lauritz konsthantverkspris och arkitekturtävlingen till svenska paviljongen på Expo 
2020, Dubai.
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PROGRAM SVENSK FORM MODERFÖRENINGEN 2019
24 JANUARI ”Det bortglömda Designmuseet” samarrangemang med Nationalmuseum
1 FEBRUARI Releasefest Form 1/2019 på bokhandeln Konst-ig
4 FEBRUARI Regionalföreningskonferens i Stockholm
5 FEBRUARI-1 MARS Ung Svensk Form 2019 på ArkDes
7 FEBRUARI Folk & Kultur i Eskilstuna. Mats Widbom deltagande i panelsamtal ”Framtidens museer”
8 FEBRUARI Design Talk på Möbelmässan med 4 formgivare från USF 2019
14 FEBRUARI Alla Hjärtans Designmingel tillsammans med SVID
16 MARS Studiebesök för medlemmar i Asplundrummet, Nybrogatan Stockholm
21 MARS Mats Widbom föreläsning på Möbelriksdagen i Tranås.  
”Design som pådrivande kraft för en hållbar framtid”
27 MARS PechaKucha Night #65 @Svensk Form
2 MAJ Bauhauskväll på Möbeldesignmuseum
24 MAJ Årsmöte & medlemshelg med stipendieutdelning i Göteborg
12 JUNI PechaKucha Night #66 @Embassy House
13 JUNI-18 AUGUSTI Ung Svensk Form 2019 på Form/Design Center
15 JUNI Korea + Sweden Young Design Award – prisceremoni och design talk i Svensk Forms bibliotek i samband 
med Koreas statsbesök
1 JULI Panelsamtal i Almedalen med SVID, Design Sweden och Svensk Form Gotland: ”Ett hållbart samhälle - vil-
ken roll har design i omställningen?” på Rosa Gården, Visby
22 AUGUSTI Release av Forms modenummer, Form 4/2020, hos Svensk Form
27-28 AUGUSTI Urval av formgivare från Ung Svensk Form 2019 på The Conference i Malmö
3 OKTOBER Stockholm Craft Week, utdelning av Lauritz Konsthantverkspris till Hanna Hansdotter
6 OKTOBER Formslaget, Svensk Forms födelsedag firas samtidigt i 13 regionalföreningar, varav Svensk Form 
Stockholm i Svensk Forms bibliotek
7-12 OKTOBER Ung Svensk Form 2019 visas i köpcentret Nordstan inom ramen för Göteborgs designfestival
8 OKTOBER Mats Widbom presentation av ”Arkitekturresan” inom Swedish Design Moves Göteborg
19 OKTOBER Regionalföreningskonferens i Stockholm
29 NOVEMBER-29 MARS Ung Svensk Form Special Edition på Dunkers kulturhus, Helsingborg
5 DECEMBER-25 FEBRUARI Ung Svensk Form 2019 på BoMo, Borlänge
6 DECEMBER Invigning av mästerskaps-vinnaren Jessica Westerbergs utställning på Dunkers. Jessica vann SVT:s 
tävlingsprogram Mästerskaparna som visades under hösten 2019 och där första pris var att få ställa ut i anslutning 
till Ung Svensk Form 

INTERNATIONELLA PROGRAM 2019

9-14 APRIL HEMMA Gone Wild. Milan Design Week, del av Designprogrammet. 
19-22 SEPTEMBER Medlemsresa #1 till Bauhaus 100-årsjubileum i Tyskland
10-13 OKTOBER Medlemsresa #2 till Bauhaus 100-årsjubileum i Tyskland 
18-27 OKTOBER Ung Svensk Form visas på Design Art Tokyo (tre formgivare inom USF 2019 medverkar)
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9-14 APRIL HEMMA Gone Wild. Milan Design Week, del av 
Designprogrammet. Fyra formgivare från Ung Svensk Form 2020 
medverkade, bl.a. Simon Skinner med Afropicks.

3 OKTOBER  Stockholm Craft Week, utdelning av Lauritz Konsthantverkspris till Hanna Hansdotter. Här tillsammans med juryn Ulrika Ruding, 
chef konsthantverksavdelningen på Stockholms Auktionsverk, Mats Widbom, vd Svensk Form, Mette Rode Sundström, delägare av Lauritz.com 
och VD for Stockholms Auktionsverk och Maj Sandell, vd Konsthantverkscentrum. Foto: Jason Anderson/Studio Emma Svensson

6 DECEMBER Invigning av mästerskaps-vinnaren Jessica Westerbergs utställning 
på Dunkers kulturhus. Jessica vann SVT:s tävlingsprogram Mästerskaparna 
som visades p å  SVT under hösten 2019.

24 MAJ Årsmöte & medlemshelg med stipendieutdelning i Göteborg

1 JULI  Ett hållbart samhälle - vilken roll har design i omställningen?
Dorte Bo Bojesen, VD, Form/Design Center
Jenny Bergström, Svenska institutet, Moderator
Lotta Ahlvar, ordförande, Design Sweden
Mats Widbom, VD, Svensk Form
Kristina Frisk, VD, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Maria Backlund, ordförande, Svensk Form Gotland
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REGIONALFÖRENINGARNA
Svensk Form hade under 2019 sammanlagt 13 regionalföreningar. Under året har även en 
förstudie gjorts gällande en möjlig etablering av en ny regionalförening i Västmanland. 
Regionalföreningarna utgör basen för föreningens rikstäckande verksamhet och arbetar huvudsak-
ligen ideellt, men sedan ett par år med ett verksamhetsbidrag om 30 000 SEK per regionalförening 
och år från moderföreningen. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med 
andra regionala aktörer såsom kommuner, landsting och länsstyrelser, liksom med branschorgani-
sationer, museer och näringsliv. Några föreningar har numera även regionala verksamhetsbidrag, 
såsom Svensk Form Väst, Norrbotten, Gotland och Dalarna. En viktig målsättning är att samtliga 
regionalföreningar i framtiden ska kunna få regionala verksamhetsbidrag. Det faktum att bild och 
form nu har blivit ett särskilt område inom kultursamverkansmodellen med särskilda medel bör 
även kunna gynna kommande ansökningar.

Två regionalföreningskonferenser har arrangerats under året: en i anslutning till Stockholm 
Design Week och möbelmässan i februari med Ung Svensk Form 2019-invigning på ArkDes, den 
andra i oktober. 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 hop-
pas 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 perioden 2018 - 2020 även med en förstärk-
ning om 3 miljoner årligen i statlig finansiering för att kunna verka som en starkare nod i södra 
Sverige.  

I Jämtland har regionalföreningen haft ett mindre organisationsbidrag från regionen via Läns-
kulturen, 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 framgångsrik Form-
vecka med 90-talet olika evenemang runtom i länet, som kunde genomföras tack vare ett regionalt 
projektbidrag. Formveckorna är ett intressant format som flertalet regionalföreningar med ökat stöd 
skulle kunna genomföra i framtiden. Ett annat format som har använts med framgång under året är 
Formbussen, arrangerat av regionalföreningarna på Gotland, i Norrbotten och i Stockholm.

 

SVENSK FORM DALARNA

Formveckan i Dalarna 2019 
3-13 oktober 2019

Den 3-13 oktober arrangerade Svensk Form Dalarna för 
tredje gången Formveckan Dalarna. Med Formveckan har 
man återigen samlat och synliggjort den kreativitet som 
finns i hela Dalarna under en vecka: form, design, arki-
tektur och hantverk i det lilla eller stora. Veckan vänder 
sig till den intresserade allmänheten, oberoende av ålder, 
kön och bakgrund, att upptäcka och utforska formområdet. 
Föreningen vill även att Dalarnas yrkesverksamma ska få 
en ny mötesplats sinsemellan och en ny plattform att visa 
sitt arbete. Veckan fick ett väldigt gott mottagande från 
både besökare och arrangörer. Formveckan invigdes den 3 
oktober med Arkitekturrådets dag arrangerat av Arkitektur-
rådet i Dalarna. Tema för dagen var ”Förvalta och förnya” 
och riksarkitekten Helena Bjarnegård talade och invigde 
veckan. Det var sammanlagt 87 evenemang under Form-
veckan 2019 arrangerade av 34 olika aktörer. Bland annat 

ETT AXPLOCK FRÅN REGIONALFÖRENINGARNAS PROGRAM

Riksarkitekten Helena Bjarnegård klipper bandet och inviger Form-
veckan i Dalarna 2019.
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var det verkstadsinvigning hos skomakarduon Matilda Sandström och Younés Othman, föredrag 
med Regnbågens textilverkstad, öppet hus på Alice Lund Textiliers ateljé och Region Dalarna bjöd 
in till seminarium om makt i designbranschen. 

Formslaget med modetema på CTH fabriksmuseum
I år firade Svensk Form Dalarna Formslaget, Svensk Forms födelsedag, med en dag på CTH fa-
briksmuseum på tema svenskt mode. Det blev föreläsningar, workshop, utställning, intervjuer samt 
kalas för årets formbärare. Medverkade var modisten Zacharias Vindbacke, modedesignern Adam 
Swärd, Markus Morin CTH Ericson of Sweden, och modedesigners Tonje Halvorsen och Stina 
Randestads som medverkade i utställningen Ung Svensk Form 2019.

Årets Formbärare 2019: Adam Swärd, modedesigner 
Motiveringen löd:
Årets Formbärare är en nytänkare och nyskapare som hittar olika vägar att uttrycka sin vision. En 
sassy, sparkling star som kombinerar klassiskt hantverkskunnande med en säker, samtida trend-
spanarblick. Hen tar mode på allvar och förstår dess identitetsskapande kraft. I sin examenskollek-
tion från Beckmans College of Design, titulerad MADA – framkommer en stark formkänsla, mod 
och passion. Det är omvälvande vackert. Vi ser ett urbant, gränsöverskridande, stilrent uttryck och 
vi längtar efter att se mer! Årets Formbärare i Dalarna 2019 är Adam Swärd.

Styrelse:
Efter årsmötet 2019-05-21 består styrelsen av följande personer: 
Frida Lindberg, ordförande
Märta Kallur, vice ordförande 
Petter Kolseth, sekreterare
Kattis Karlsson Nordqvist, kassör
Pernilla Wåhlin Norén, ledamot
Ann-Louise Rönestål Ek, ledamot
Karin Källberg, ledamot
Valnämnden består av Omid Massali och Henrik Fredberg

Årsmötet hölls 21 maj på Dalarnas Hembygdsförbund på Magasinsgatan 7 i Falun.

SVENSK FORM GOTLAND

Formbussen
5 maj 2019

Den 5 maj rullade Svensk Form Gotlands första 
Formbuss. Under våren 2019 hade en arbetsgrupp 
satt ihop ett koncept för att sprida kunskap om och 
lyfta konstnärskap samt form- och designaktörer 
utanför Visby. 

Arbetet resulterade i planen att med buss färdas 
en särskild rutt och besöka aktörer på hemmaplan. 
För att kunna hålla nere deltagarkostnaden och 
dessutom kunna ge en ersättning till de medver-
kande aktörerna söktes med framgång arrang-
emangsstöd hos Region Gotland. 
Turen blev fullsatt till sista säte och tog delta-
garna till mellersta delen på ön. Bussen besökte 
Gunilla Axén (textilformgivare) i Norrlanda, John 
Jakobsson (konstnär och skulptör) i Hörsne samt 
Martina Eriksson (arkitekt) och Barbro Lomakka 
(formgivare och inredningsarkitekt) i Salthamn. 
Lunch intogs på Hesselby Jernvägskafé i Dalhem 
och styrelsen fick beröm för en välplanerad och 
intressant dag. Gunilla Axén, textilformgivare



26

Årets Formbärare 2019: Ann Wolff Foundation
Motiveringen löd:
För att på ett föredömligt sätt ha omvandlat ett långt och framgångsrikt – och i alla avseenden 
fortfarande aktivt – konstnärsskap inom konst- och designområdet, till att lyfta nya talanger, nya 
idéer och nya generationer formgivare inom glasmediet. Årets Formbärare 2019 är Ann Wolff 
Foundation Gotland.

Styrelse:
Maria Backlund, ordförande 
Emma Hanquist, vice ordförande 
Jennifer Medin, kassör 
Paula Cederberg Ahlsten, sekreterare 
Knut Stahle, ledamot 
Jonas Eriksson, ledamot 
Kristina Torsson, ledamot 
Martina Kramsova, suppleant (lämnde sin post under året)

Årsmötet hölls den 18 mars på Grafikgruppens kollektivverkstad i Visby.

SVENSK FORM JÄMTLAND

Formvecka REFORM //  
Kan vi genom design rädda världen?
12-16 november 2019

Femte året i rad har Svensk Form Jämtland valt att synlig-
göra design och formfrågor under rubriken REFORM. 
Föreningen vill fokusera på det stora paradigmskifte 
sedan industrialiseringen som vrider fokuset från vårt 
behov av snabba produkter/ tjänster till kravet på plane-
tens behov. Hur kommer arkitekten, formgivaren eller 
designern att arbeta i framtiden för att möta våra framtida 
behov? Och hur ser företagens kravspecifikation ut för att 
konsumenterna ska kunna göra bra val? 
Under ett antal formfrukostar, designluncher, utställningar 
och workshops diskuterades ämnet Reform och ställer oss 
frågan OM VI GENOM DESIGN KAN RÄDDA VÄRL-
DEN.

I år hade vi valt att lämna hemvistet Designcentrum och 
förlägga veckan på en offentlig plats och på så sätt möta 
”folket” –  kanske inte de redan initierade utan de som 
också ”råkar” gå förbi. Efter eventet följde en utvärdering.

Årets Formbärare 2019:  
Råw Projects, ett samarbete mellan 
Emma Dahlqvist och Sanna Bodén
Motiveringen löd:
När nya varor ständigt köps och slängs har Emma Dahl-
qvist och Sanna Bodén utforskat en ny väg. Genom RÅW 
Projects tar de hand om avfall från restauranger och in-
dustrier som annars skulle gått till spillo. Skräpet förädlas 
till naturlig textilfärg på plagg som är lika färgsprakande 
som cirkulärt smarta.

Formvecka REFORM //  
Kan vi genom design rädda världen?
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Styrelse:
Lena Andersson, ordförande 
Hanna Fogelberg, vice ordförande
Annja Wikberg, kommunikation
Marlene Holm, spons näringsliv
Linda Hurtig, medlemsansvarig
Karin Söderberg, sekreterare
Carina Ericsson, kassör
Jenny Persson, spons offentlig sektor
 
Josefin Sundnäs Wallin väljs till suppleant
Märta Lööv avslutar sin tid i styrelsen 
Annika Irgensdotter omvaldes till revisor
Karolina Nätterlund och Katarina Widegren Flach fortsätter som valberedning 

Årsmötet hölls 12 maj i samband med den stora utställningen MITT SALONG på Jamtli Excersishall. 

Detta gav medlemmarna möjlighet att samtidigt bjudas in till finissaget och erbjudas ett sammandrag 
med guidad tur av curatorn Andreas Brännlund från Latitud 63. 160 verk av 136 konstnärer visades 
– en norrländsk ”Liljevalchsutställning”.

SVENSK FORM NORRBOTTEN

FormBazar
4-6 oktober 2019

Under 2019 genomfördes i oktober det årliga evenemanget FormBazar. FormBazar är ett evene-
mang som vi genomför i samarbete med Kulturcentrum Ebeneser och Region Norrbotten. Utvalda 
formgivare, designers och konsthantverkare från Region Norrbotten ges möjlighet att under helgen 
visa och sälja sina produkter. Ett mycket lyckat evenemang som den här gången lockade över 1000 
besökare. I samband med basaren delades priset för årets Formbärare 2019 ut till designern och 
konstnären Lotta Lampa. 

Årets Formbärare: Lotta Lampa, designer och konstnär
Motiveringen löd:
Lotta Lampa värnar om det goda samarbetet, hållbarhet och 
hantverksskicklighet. Hon har genom sin design uppmärksammats 
både nationellt och internationellt. Med unika, lekfulla och 
utmanande objekt undersöker hon material och uttryck 
förutsättningslöst. En inspirationsinjektion i gränslandet 
mellan konst och design. Lotta står med fötterna djupt ned 
i den norrbottniska myllan men är samtidigt i ständig rörelse.

Styrelse:
Margareta Grape, ordförande
Kicki Nilsson, vice ordförande
Marie-Louise Johansson, sekreterare
Mattias Berglunf, kassör
Ann Jonsson, ledamot
Viktoria Pettersson, ledamot
Pia Schmaltz, suppleant
Eva Öhrling, suppleant
Soy Lundqvist, suppleant
Pua Huuva, valberedning
Lena Allhein, valberedning

Årsmötet hölls den 31 mars på Storgatan 9 i Luleå samt på telefon.
Affisch Formbazar 2019
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Arkitekturvandring med 
Åke E Lindqvist som tema

SVENSK FORM SMÅLAND

Arkitekturvandring med Åke E. Lindqvist som tema
19 september 2019

Den 19 september arrangerade Svensk Form Småland en arkitekturvandring i Växjö med Åke E 
Lindqvist som tema. 
Arkitekten Åke E. Lindqvist (1919–1987) har ritat totalt fyra byggnader i Växjö. Katedralskolan, 
från 1958 med sin karaktäristiska fasad med aulan känner nog många till. Men att han också har ri-
tat Ulriksbergsskolan från 1951, Teknikum 1966 och simhallen vid Växjösjöns strand 1971 känner 
nog få till. Varje byggnad präglad av samtidens tidsanda och uttryck, tegel, betong och glas. Både 
Ulriksbergsskolans och simhallens framtida öden är under diskussion. Gruppen besökte Katedral-
skolan och simhallen under kvällen. Det var en välbesökt vandring och föredrag om en spännande 
arkitekt under ledning av arkitekterna Olof Thedin och Jonas Yngström och med ett fördjupande 
bildmaterial sammanställt av Anders Bergön. 

Årets Formbärare: Kulturgatan Bodafors, Mikael Löfström och Leif Burman
Motiveringen löd:
Svensk Form Småland har som formbärare för 2019 utsett Mikael Löfström och Leif Burman och 
Kulturgatan Bodafors. Genom ett mycket målmedvetet och konsekvent arbete har de gjort Kul-
turgatan Bodafors till en viktig mötesplats i Småland men också nationellt och internationellt. 
En plats där kunskapsförmedling, hantverk och formgivning möts, med en fot i historien och en i 
framtiden och med skapande och hantverkskunnande i fokus. Med Lehmans intarsiaverkstad som 
grund har en vision levandegjorts med intressanta utställningar, kulturupplevelser, seminarier och 
workshops och med det utsökta bageriet som pricken över i:et för ett framgångsrikt besöksmål.

Styrelse:
Britt-Marie Börjesgård, ordförande, Jönköping                                                                                                                                        
Ole Victor, vice ordförande, Nybro
Sara Larsson, kassör, Huskvarna
Nicolas Hansson, sekreterare, Växjö Anders Bergön, Växjö
Camilla Carnmo, Växjö
Kerstin Cedell, Växjö
Kristina Farwing, Värnamo                                                                                                                                          
Karl-Magnus Lillqvist Sjöberg, Kalmar 

Årsmötet hölls 4 maj i Kalmar.
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SVENSK FORM STOCKHOLM

Formbussen
25 maj 2019

Den 25 maj 2019 arrangerade Svensk Form Stockholm sin första Formbuss, med besök på tre 
examensutställningar samma dag. Formbussen besökte Beckmans Designhögskola, Malmstens och 
Konstfack. På Malmstens fick vi en guidad visning av examensstudenterna. Bussen var mycket 
uppskattad och var ett mål i sig med sin särskilda dekoration.

Årets Formbärare: Möbeldesignmuseum och dess grundare Kersti Sandin och Lars Bülow
Motiveringen löd:
På knappa två år har Möbeldesignmuseum etablerat sig som något mer och större än ett traditio-
nellt museum. Ett nytt och spännande forum för såväl möbelförkovran som utbyte av erfarenheter 
och främjande av design. Med sin passion för designfältet delar eldsjälarna bakom Möbeldesign-
museum med sig av sina erfarenheter och sin samling. Årets Formbärare 2019 är Möbeldesignmu-
seum och dess grundare Kersti Sandin och Lars Bülow.

Styrelse:
Wilson Kalanzi, ordförande 
Ulrika Wendt, vice ordförande 
Daniel Svahn, kassör
Felicia Palmqvist Nordling, sekreterare
Patriq Bokeroth, ledamot
Asta Westermark Florestedt, ledamot 
Sofia Jerneck, ledamot
Henrik Ohlson, ledamot
Mattias Broberg, ledamot

Årsmötet hölls onsdagen den 13 mars på Kulturhuset Cyklopen i Högdalen.

Glatt humör i Formbussen, 25 maj 2019 Formbussen besöker Malmstensskolan
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SVENSK FORM SYD – FORM/DESIGN CENTER

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra 
Sverige. Det är en öppen plats för både allmänheten och för professionella inom gestaltad livsmiljö. 
På Form/Design Center kan man ta del av utställningar, seminarier, samtal och workshops. Verksam-
heten arbetar även med att stärka och synliggöra kulturella och kreativa näringar genom att främja 
samarbete och utveckling lokalt, nationellt och internationellt. Form/Design Centers fokus är att 
genom kunskapsdelning och samverkan driva utvecklingen mot en hållbar framtid. 

LEK! – Design för lek i staden
31 augusti 2019
Utställningen LEK! handlade om lek, design och gestaltning av platser för lek. Mycket har hänt inom 
lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre 
tillgänglig lekyta och samtidigt alltmer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! ville utreda 
och illustrera denna förändring och bjuda in till reflektion. Till utställningen bjöds kreatörer från 
fem olika fält in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text. Under utställningsperioden 
anordnades vid tre tillfällen en Bygglek för barn på Hedmanska gården, detta som en repris på den 
bygglek som 1976 uppfördes på samma plats. Utställningen var ett samarbete mellan Form/Design 
Center, Boverket och Tankesmedjan Movium vid SLU.
 
Årets Formbärare: Förstberg Ling, arkitektkontor
Motiveringen löd:
Med ett stramt och avskalat formspråk och med precision och stor respekt för material och hantverk 
såväl som rumslighet skapar Förstberg Ling arkitektur och formgivning som berör. En duo som 
naturligt rör sig i gränslandet mellan arkitektur och design och som bidrar till att sätta Malmö och 
södra Sverige på den internationella designkartan.

Styrelse:
Monica von Schmalensee, ordförande 
Gunilla Kronvall, vice ordförande
Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center 
Clara Åhlvik 
Daniel Byström
Kajsa Bengtson
Jenny Nordberg
Leif Jakobsson
Terese Alstin, personalrepresentant

Årsmötet hölls den 4 april på Form/Design Center i Malmö.

LEK! – Design för lek i staden
Lördagen 31 augusti 2019
Foto: Daniel Engvall
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Mati Klenell föreläser om designprocessen till Nationalmuseums  
restaurang och café

SVENSK FORM VÄRMLAND

Föreläsning med Matti Klenell och guidad visning på Nationalmuseum
25 oktober 2019 

Den 25 oktober 2019 bjöd Svensk Form Värmland in till en eftermiddag om Sveriges konst- och 
designmuseum: Nationalmuseum i Stockholm. Desigern Matti Klenell, årets formbärare i Värm-
land 2018, berättade om designprocessen att ta fram interiören och en mängd nya objekt till det 
omgjorda museets restaurang och café (som gjordes tillsammans med TAF Studio, Carina Seth 
Andersson och Stina Löfgren). Efter föreläsningen gavs en guidad visning av museet och utställ-
ningarna.

Årets Formbärare: Melker of Sweden, friluftsföretag
Motiveringen löd:
Melker of Sweden vill förändra friluftsbranschen genom att tillverka så snygga och miljövänliga 
friluftsprodukter som möjligt. Longboards och kajaker 3d-printas i nya material, som utvecklas i 
biokompositmaterial på lokalt sågspån och gamla kaffesäckar. Genom design med wow-känsla och 
delnings-tjänster, får man också kunderna att vara med på äventyret på väg mot en bättre värld.

Styrelse:
Jessica Edlom, tf ordförande från 1 - 20 maj
Ann Lundqvist ordförande
Anna-Clara Einarson
Helena Bengtsson, slutade på årsmötet i maj
Gunilla Bruce
Carina Stejmar

Årsmöte för Svensk Form Värmland hölls 20 maj.

SVENSK FORM VÄST

It´s PERSONAL, utställning av Sami Kallio
5-15 september 2019
Hösten inleddes med full fart och succé för möbelformgivaren Sami Kallios utställning It´s PER-
SONAL. När Sami återigen efter sex år gör en soloutställning, valde han Svensk Form Väst som 
samarbetspartner, vilket var väldigt glädjande. En fantastisk fin utställning skapades i Svensk Form 
Västs fina lokaler på Föreningsgatan 2. Vernissagen torsdagen den 5 september var fullsatt och 
publiken uppskattade mycket att få lyssna till Sami och lära sig mer om processen, kärleken till 
hantverket och vikten av att låta själen ta plats i sitt arbete som designer. 

It´s PERSONAL, 
utställning av Sami Kallio
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Årets Formbärare: Blaou, barnklädesföretag
Motiveringen löd:
Årets Formbärare i Väst är barnklädesföretaget Blaou som drivs av Johanna Törnebohm och 
Ellinor Nilsen. De jobbar med hållbarhet i alla led, alltifrån sociala, ekonomiska, ekologiska och 
könsneutrala aspekter och är viktiga förebilder i hur man genom god design kan göra skillnad för 
ett bättre samhälle.

Styrelse:
Anna Elzer Oscarson, ordförande
Camilla Lindahl, vice ordförande
Dennis Kanter, sekreterare
Lena Berglin, kassör
Anna-Stina Lindén Ivarsson, ledamot
Christina Silfverhielm, ledamot
Martin Nyberg Inostroza, ledamot
Afra Noubarzadeh, ledamot
Vanja Hermelin, Röhsskas representant

Årsmötet hölls den 20 mars på Föreningsgatan 2.

SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN

Designer’s Friday
20 oktober 2019
Designprat, mingel och musik. Hedersgästen Karin Roy fanns på plats och berättade om sitt arbete för den 
smyckeskonstintresserade publiken på Naezéns bibliotek, Stora hotellet. Moderator: Anna Sjöberg.

Årets Formbärare: Karin Roy Andersson, smyckekonstnär
Motiveringen löd:
Wild and Wearable. Efter juryns blandspråkkonversation enades vi om att rubriken Wild and Wearable passar 
årets Formbärare. Två stora W:n sammanfattar Karin Roy smyckesdesign: hennes djupt mänskliga förhållnings-
sätt, hennes fantasi och det utsökta utförandet. Produktionen är diversifierat visuell och en taktil fröjd för sin bä-
rare. I den lekfulla precisionen gömmer sig raffinerade tekniker. Kanske ser vi slöjdspår från morfar och mamma? 
Att våga. Att leka. Att lyckas. Juryn hyllar Karin Roys förhållande mellan utsökt design och uppvärderande av 
nervärderade material. Här skapas ett tredje öga, inte enbart synen återvinning och konstnärlig kvalitet, vi ser 
även bärarens eget skapande av sig själv. Wild and Wearable!

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

Styrelsen har till stora delar varit vilande under 2019 men 
föreningen har genomfört utmärkelsen Formbärare 2019 
och Designers Friday.

Årets Formbärare i Västerbotten: 
Karin Roy Andersson, smyckekonstnär
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SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND

Medlemsresa till Åre Höstmarknad
27-28 september 2019 

Den 27-28 september genomfördes årets medlemsresa till Åre Höstmarknad. På ditvägen gjordes 
ett studiebesök med lunch och ölprovning på Bakgården i Revsund. Under lördagen tog deltagarna 
del av höstmarknadens program. På hemvägen stannade gruppen på Kretsloppshuset för tidig mid-
dag. Som alltid vad resan väldigt uppskattad av medlemmarna som åkte med.

Årets Formbärare: Christel Schröder, grafisk formgivare
Motiveringen löd:
Till årets Formbärare i Västernorrland utser vi grafiska formgivaren Christel Schröder, Design & 
kommunikationsbyrån Christel Schröder Design. Christel har skapat grafiska avtryck som andas 
noggrannhet, kvalitet och stor kompetens inom området visuell identitet och konceptdesign – såväl 
regionalt, som nationellt och globalt. För Christel finns inga genvägar till det enkla uttrycket. Hen-
nes formspråk har en tydlighet som genomsyras av närheten till natur och vilsamma former, ibland 
med influenser från tiden som AD på en reklambyrå i Bombay, Indien. Exempel på arbeten lokalt är 
visuell identitet till restaurangerna PingPong och Bloco och yogastudion Urban Yoga. Andra kun-
der och samarbeten genom åren är bland annat ArkDes, Arla, diverse bokförlag och Länsstyrelsen 
Jämtland. Hon har även varit med och byggt upp designkollektivet Kreativet i Sundsvall.

Styrelse:
Anna Fossane, ordförande  
Vicci Andersson Sjöbom, vice ordförande 
Kerstin Stickler, sekreterare  
Kristina Brink, kassör   
Kristina Jeppson, vice sek., grafisk form 
Henrik Muskos, dok. ansv. foto, webb 
Mona Wärdell Nilsson, medlemsansvarig 
Kiki Hammarström Amnow, adjungerad led. 

Årsmötet hölls den 11 april på Lokal Koncept 
i Härnösand. I samband med årsmötet anordnades 
en medlemskväll med visning av butiken Lokal 
Koncept som drivs av inredaren David Fahlén. 
Han berättade om sina inredningsuppdrag och
medlemmarna bjöds på mat.

SVENSK FORM ÖREBRO LÄN

Formutflykt till Sydnärke
31 augusti 2019 
Ett tjugotal medlemmar besökte den riksbekante keramikern Kennet Williamsson och hans verk-
stad och hem utanför Zinkgruvan. Han visade och berättade om liv och värv, som inneburit så 
mycket inom formens område, bland annat ett samarbete under många år med Signe Persson Melin. 
Därefter serverades kaffe och te och nybakta kakor, i för dagen alldeles nybrända muggar ur hans 
”Vardagsservisen”. Ville man, så fick man köpa muggen man drack ur – och det ville många!

Därefter gick färden till Brännlyckans magnifika marmordagbrott och beskådade det ”månland-
skap” som där uppenbarades. Dagen avslutades i Bastedalen, som ligger i Vätterns nordöstra 
skärgård. Där besöktes konstnärsparet Lena & Majk Hällzon, i deras alldeles nybyggda hus, som 
fungerar som både bostad och ateljé. Grunddelen består av en från Hallsberg hitflyttad gammal 
liten transformatorstation i tegel, som innehåller kök och sovrum. Därtill kommer en nybyggd del 
med badrum, vardagsrum och ateljé. Plus ett magnifikt utedäck som ger utsikt över Vättern. Lena 
är bokbindare och Majk bildkonstnär, med ikoner på sin meritlista.

Årets formbärare i Västernorrland: 
Christel Schröder, grafisk formgivare
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Årets Formbärare: Skogen, idé- och designbyrå
Motiveringen löd:
Den Norabaserade idé- och designbyrån Skogen lockar oss ut på Bergslagsäventyr, in till storstädernas 
festivaler och framåt mot en hållbarare framtid med briljant formspråk och tydliga ideal.

Styrelse:
Jonas Linder, ordförande
Simon Tullstedt, vice ordförande
Mats Olsson, kassör
Karin Foberg, sekreterare
Harriet Arnold, ledamot
Synnöve Borup, ledamot
Saga Gevargez, ledamot

Årsmöte för Svensk Form Örebro län hölls 
19 mars med konsthistoriker Lars Sjöberg 
på Mecano i Örebro.

SVENSK FORM ÖST

Samarbete med designmarknaden Formbazar, Linköping 
30 november 2019

I november 2019 hölls Formbazar Designmarknad. Formbazaren är en återkommande
designmarknad i Linköping och i år hölls den i samarbete med Hemslöjden i Östergötland, Svensk Form 
Öst, Just Wood samt Simons Rosteri & Bageri. 

Svensk Form Öst bidrog bland annat genom att sponsra marknadsplatser till fem unga formgivare/kreatö-
rer från regionen. Formgivarna/kreatörerna valdes ut genom en tävling på Instagram där de tävlande fick 
skicka in bilder av sina alster och en kort motivering till varför de ville medverka på Formbazaren. De fem 
vinnarna bestod av två trähantverkare, en barnboksförfattare, en textilhantverkare/modedesigner och en 
grafisk designer. Marknaden blev mycket uppskattad och välbesökt. 

Svensk Form Öst tror på att stötta unga formgivare i regionen och vill främja fler samarbeten mellan dem 
och redan etablerade aktörer.

Årets Formbärare: Ann-Sofie Bergort, entreprenör
Motiveringen löd:
Ann-Sofie Bergort har på ett unikt sätt kopplat samman kärleken 
till mode och design med hållbarhet. Hon är lika mycket en 
visionär inom cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller som 
en skarp föreläsare och opinionsbildare. Hennes driv och 
engagemang inspirerar och influerar långt över vår regions 
gränser. Tack för att du ger oss möjligheten att åter älska mode.

Styrelse:
Disa Bennich, ordförande
Reidunn Palmkvist, sekreterare
Stina Gunnarsson, kassör
Hanna Uhrberg, ledamot
Jan Hagman, ledamot
Mats Nåbo, ledamot
Lotta Ahlvar, ledamot
Love Frisendahl, suppleant

Årsmötet hölls 25 mars i Hemslöjdsgården, Linköping.

Formutflykt till Sydnärke, lördagen 31 augusti 2019

Formslaget firades med tårtfika med Ann-Sofies familj och vän-
ner i butiken Varié som Ann-Sofie driver tillsammans med Linda 
Lövenlid.
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SAMARBETSORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 2019

Arkitektur- och Designcentrum, 
ArkDes
Association of Swedish Fashion 
Brands, ASFB
Beckmans Designhögskola
Centrum för Näringslivshistoria
Dataspelsbranchen
Design Lab S
DesignArt Tokyo Festival
Design Sweden

Design Västernorrland
Form/Design Center, Malmö
Konstfack
Malmö Stad
Statens fastighetsverk
Statens konstråd
Stiftelsen för Garverinäringens 
Främjande
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Svenska ambassaden i Tokyo

Svenska institutet
Svenska Tecknare
Sveriges Arkitekter
SVID, Stiftelsen Svensk 
Industridesign
Swedish Fashion Council
TEKO
Trä- och möbelindustriföretagen, TMF
Utrikesdepartementet
Visit Sweden

SVENSK FORM I SIFFROR 2019 (2018) 
 
Medlemmar 3 000 (3 300) 
Regionalföreningar 13 (13) 
Bemanning kansliet Stockholm 10 (anställda + återkommande konsulter)
Omsättning Svensk Form 11 miljoner SEK (13)
Omsättning Form/Mandelgren Magazine AB 3,5 miljoner SEK (4,7)
Statligt bidrag Svensk Form ca 4,7 miljoner SEK (ca 4,7 miljoner SEK) 
Utlandsaktiviteter 4 (4) 
Antal utställningar i utlandet 1 (2) Ung Svensk Form
Antal utställningar i Sverige 2 (1) Ung Svensk Form  
Publika program i Sverige (moderföreningen) 26 (18)
Publika program Internationellt (moderföreningen) 4 (9)
Antal besökare kansliet 950 varav internationella 100 (1 300, 100) 
Publika program regionalföreningar 237 (297) 
PechaKucha Night Stockholm 2 ggr ca 50 besökare (4 ggr)
PechaKucha Night Sverige 12 gånger (10) med ca 70 besökare (ca 1000 besökare)
Svensk Forms nyhetsbrev Sverige 12 ggr/år, 17 000 /per gång (11 ggr/år 20 000 per gång) 
Lägre siffra pga GDPR som trädde i kraft 2018
FormReport nyhetsbrev på engelska 6 ggr/år, 17 000 mottagare/per gång (18 000)
Form Facebook följare 106 953 (108 600)
Form Instagram följare 7 138 (6 800)  
Formdebatt på Facebook 1 274 deltagare (1 235)  
Svensk Form Instagram 18 316 följare (16 100) 
Svensk Form Facebook följare 9 153 (8 300)  
Digitalt designarkiv 4 300 antal användare (4 095)
Digitalt designarkiv antal poster i databasen
10 945 bilder (10 943)
12 095 artiklar (11 985)
3 733 volymer (3 733) 
4 327 böcker (4 327) 
Opinionsnämnden 2 anmälda ärenden, 2 publicerade yttranden (2, 2)
Företagspoolsmedlemmar 51 (56)
Förmånsbutiker, hotell, museer 52 (46)
FORM distribution internationellt 290 prenumeranter (290) 
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