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Året har varit väldigt framgångsrikt med många utåtriktade 
aktiviteter, intensifierade och helt nya samarbeten. Fokus har 
legat på att genom olika aktiviteter, nätverkande och digital 
närvaro stärka formområdet i Väst. Året började försiktigt pga 
av begränsningar i och med Covid-19. När restriktionerna 
släpptes tog det full fart med utställningar, studiebesök och 
föreläsningar. Allt i syfte för att bidra till samverkan, främja 

och sprida västsvensk design både på hemmaplan och 
internationellt.  

En stor satsning var att arrangera en samlingsutställning 
med 16 västsvenska formgivare, på Svenska institutet i Paris. 
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FORMVISARE 

Tack vare att Svensk Form Väst har verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd kan vi dela ut 
Formvisare (utställningsbidrag) riktat till formgivare som vill ställa ut utomlands för att stärka det Västsvenska 
formområdet internationellt. 
2022 kom få ansökningar in, vilket troligtvis berodde på restriktionerna kring Covid-19. Styrelsen tog därför ett beslut 
att arrangera två utställningar för att hjälpa formgivare att nå ut internationellt. En i Köpenhamn under 3daysofdesign 
och en i Paris under Paris Design Week. 
2022 uppgick därför Formvisare till sammanlagt 40 000 SEK, (2 x 20 000) 

Formvisare 2022: 
Roger Persson, formgivare - 3daysofdesign, Köpenhamn 

Camilla Boström, formgivare och konstnär - Pompei Street Festival, Italien 

Camilla Boström Roger Persson



4

ÅRSMÖTE 

7 april - Traditionsenligt årsmötet och en efterföljande inspirationsföreläsning med Matilda Hunyadi 
”Om att som formgivare bygga ett eget varumärke och att nå ut”. 
Matilda Hunyadi, designer och grundare till Sloydlab - Formvisare 2021, deltagare i Ung Svensk 
Form 2022 och IKEA-stipendiat föreläste om tankar och strategier kring hur man som formgivare 
kan designa och producera egna produkter. 
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STUDIEBESÖK OCH WORKSHOP 

28 april - besök hos Hurra Pangpang. Designstudion med fokus på återbruk. Föreläsning av Izabella 
Simmons & Hanna Linnea Ryd (Ung Svensk Form 2022). Om verksamheten, dess designprocess och 
deras egna rationella återbruksverktyg, som ligger till grunden för allt de skapar. Efterföljande 
workshop med Hurra Pangpangs verktyg för återbruk.
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Studiebesök och workshop 
Hurra Pangpang
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SEMINARIUM 

13 maj - Seminarium om lokal innovationskraft i trä. 
Folkets hus i Mustadfors i Dals Långed. 
I samarbete med Sveriges Arkitekter Västra Götaland, Mötesplats Steneby och Svenskt Trä. 
En heldag med föreläsningar och samtal om lokal innovationskraft i trä. Samtidigt visades 
utställningen Woodlife Sweden med 40 svenska träprojekt om hur arkitektur och design kan bidra 
till minskad klimatpåverkan.
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3daysofdesign 

15-17 juni 2022 

Som en del i vårt arbete att stödja formgivare 
internationellt och att visa upp västsvensk design 
arrangerade och projektledde vi en mindre 
utställning under 3daysofdesign. Två av våra 
Formvisare, Ulf Linder och Roger Persson 
representerade där gemensamt Svensk Form Väst 
genom utställningen WOODISH på DDcated, 
Kongernes Lapidarium Frederiksholms kanal 25A. 

Till utställningen tog vi fram tryckt 
kommunikationsmaterial. 

Om Woodish: ett samlingsnamn för en 
samarbetsform och designprocess, med syftet att 
utveckla konceptuella idéer, utforska material, hitta 
nya vägar att utveckla möbelformgivning och skapa 
dialog kring formgivning och hållbarhetsfrågor. I 
arbetet utgick formgivarna ifrån svenskt trämaterial 

och trämaterial som numera ej ses som möbelvirke, 
tex virke med kvist i. 
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3daysofdesign

3daysofdesign
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TUNNEL OF LOVE  
Roger Persson

Size: H 400 W 480 D 240 mm
Material: Oak, pine, birch plywood
Surface treatment: Linseed oil stain, soap
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SECRETS FROM THE WEST 

2 - 25 september - på Svenska institutet i Paris som en del av 
Swedish Secrets. Utställningen skedde i samarbete med 
Swedish design movement. Över 40 designföretag från 
Sverige medverkade som tillsammans visade på kraften i 
branschen och betydelsen av design som motor för en hållbar 
omställning. 

Svensk Form Väst presenterade 16 formgivare i utställningen 
Secrets From The West, där poesin, berättelser och en kärlek 
till hantverk och material stod i centrum. Etablerade designers 

sida vid sida med passionerade nyutexaminerade. 
Mönsterformgivning, belysning, möbel- och produktdesign, 
skulpturer och nya innovativa material. 
En gemensam grund för formgivarna är nyfikenheten på hur 
man kan ta gestaltandet av det nordiska designuttrycket 
vidare och hur hantverk, design och industriell produktion på 
bästa sätt kan mötas. Och hur vi alla kan vara med och forma 
en hållbar framtid.  
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Före

Efter

Vi var på plats och byggde upp utställningen.



14



15



16

Samtliga utställare i Swedish Secrets

INVIGNING Swedish Secrets - Svenska Institutet Paris
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Secrets From The West 

Det var 50/50 män/kvinnor, etablerade/nya formgivare, äldre tillsammans 
med yngre och olika material, såsom, textil, keramik, trä, metall och helt nya 
innovativa material. Alla produkter tillverkas i Sverige. 

Förutom att vi visade upp västsvensk design internationellt var det också av 
stort värde att alla medverkande formgivare var på plats under 
invigningshelgen. Nya kontakter knöts och gamla förstärktes. 7582 personer 
besökte utställningen under tiden den visades. Till utställningen gjorde vi och 
tryckte upp en katalog där formgivarna presenterades. Katalogen formgavs av 
Eric Palmér och blev väldigt uppskattad av besökarna.

”Jag tror att det finns en enorm styrka och 
potential i samverkan mellan olika aktörer 
och organisationer. Utställningen 
tillsammans med hela projektet på Svenska 

Institutet är ett fantastiskt fint exempel på 
hur vi får mer exponering och blir starkare 
tillsammans. Mer sådant! ”- Cecilia Eduards, 
medverkande utställare.
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Ladda ner eller se katalogen i sin helhet

https://svenskform.se/wp-content/uploads/2013/04/secrets-from-the-west-1.pdf
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Uppslag från katalogen, Secrets From The West
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Bussresa 

17 september - Vernissagebuss till RIAN designmuseum i Falkenberg 
50 personer i fullsatt buss tog tillsammans del av ett intensivt 
vernissageprogram med tal, diktuppläsning, samtal och 
konstnärspresentationer.  
Vernissage för: Retrospektiv utställning med Elisabet Eriksson samt 
Matilda Frid och Jont Sonja Nilsson Rundgrens examensarbeten från 
avdelningen för Smycke och corpus. 
Resan gjordes i samarbete med Rian designmuseum.
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UNG SVENSK FORM 

24 sep till 6 nov - Röhsska museet. 
I årets omgång var 8 bidrag & 4 stipendiater från Västra Götalandsregionen. 

24/9 fullsatt vernissage där 10 av utställarna var på plats. 
Svensk Form Väst bjöd in till ett efterföljande slutet mingel med ca 60 personer.
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DESIGN TALK på Röhsska 

29 september  
Ett samtal mellan forskare & designer, Anna Lidström (jurymedlem i Ung Svensk Form) och fyra av 
utställarna i Ung Svensk Form 2022 Klara Helin, Matilda Hunyadi, Hanna Linnea Ryd och Kajsa 
Willumsen. 

Frågor som togs upp och diskuterades var bl a: 
Vad nomineringen och utnämnandet av Ung Svensk Form har betytt för skapandet?  
Vilka förutsättningar behövs för att verka som formgivare? 
Samtalet gjordes i samarbete med Röhsska museet.
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SECRETS FROM THE WEST  

- Direkt från Paris till Göteborg 

20 - 22 oktober 
Utställningen som visades i Paris byggdes upp i våra lokaler  

på Föreningsgatan 2 för att möta publiken på hemmaplan. 

Vernissage med ca 70 besökare. Formgivarna var på plats och 
berättade om sina produkter, arbetsprocess och hur det var att ställa 
ut tillsammans i Paris. 
Öppet för allmänheten 21/10 - 22/10
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ÅRETS FORMBÄRARE 

Den 6 oktober utnämnde vi årets Formbärare i Väst, Volvo Group Design med motiveringen:  

Volvo Group Design står bakom några av världens mest komplexa produkter och visar hur design kan 

göra skillnad för människors liv och vardag. 
Designavdelningen genomsyras av passionen att hela tiden förflytta gränserna för design, till nytta för en 
större sak. En självklarhet och en av dess främsta prioriteringar, är att på ett genomarbetat och 
konsekvent sätt, jobba med cirkulär design och hållbara material. Volvo Group är först i världen med att 
lansera elektriska tunga lastbilar, en tydlig riktning mot hållbar omställning. 

Volvo Group Design team i Göteborg, ansvarar för Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Bus, 
Volvo Penta, Volvo Autonomous Systems, Volvo Energy. 
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ÅRETS FORMBÄRARE 

Ett rum fullt av glädje och framtidsoptimism när vi firade årets Formbärare i Väst Diplomutdelning 
och firande skedde den 23 november i våra lokaler på Föreningsgatan 2. Ett väldigt lyckat och 
fullsatt event. 40 personer var med och firade. Efter diplomutdelning fick vi ta del av en inspirerande 
och tankeväckande föreläsning av Mikael Gordh, designchef Volvo Construction Equipment, Buses & 
Penta. Efter föreläsningen, fördjupande frågor och tankar från publiken, som bestod av en mix från 
näringsliv, medlemmar och studenter.
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SPOK Västra Götaland 

SPOK (samtida produktion och konsumtion) är en digital plattform för 
produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala 
tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.  
Under 2022 drevs projektet i samarbete mellan Förvaltningen för 
Kulturutveckling och Svensk Form Väst med Anna Elzer Oscarson som 
projektledare. Boel Hermansson var med i styrgruppen. 

Totalt sista december 2022 fanns 61 tillverkare listade på SPOK Västra 
Götaland. 

20 januari - digital lansering och nätverksträff med föreläsning av 
Anna Gudmundsdottir, SPOK Sverige och Sandra Ottersten, Swedish 
Woolmattress.
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SPOK Västra Götaland 

Under året gjordes två studieresor, där formgivare bjöds in till en heldag för att besöka tillverkare i regionen.

Studieresa 1 
Den 20 april gjordes den första studieresan här i Västra 
Götaland och turen gick mot Dals Långed. Syftet med resan 
var att synliggöra de tillverkningsmöjligheter som finns lokalt 
samtidigt som vi upprättar värdefull kontakt mellan 
formutövare och tillverkare.

Studieresa 2 
Den 27 september åkte SPOK-bussen mot Sjuhäradsbygden, 
där vi besökte fem tillverkare. Deltagarna fick lära sig mer 
om klassiskt varmsmide, innovativa textilfabriker, modern 

tryckteknik och klassisk tapettillverkning. 
Vi åt lunch på Textile Fashion Center och besökte 
Textilmuseet och Form&Folk. Resan var fullbokad och mycket 
uppskattad. En blandad grupp på 20 deltagare, alltifrån 
etablerade formgivare till studenter, som förutom besöken 
hos tillverkarna fick möjlighet att lära känna varandra och 
knyta nya värdefulla kontakter.

Tillverkare: Tommy Hansson Konstsmide, XV Production, Tobex, 
Textilfabriken och Ulricehamns Tapetfabrik. 

Tillverkare: Hjobergs Kakelmakeri, WSIP, Not Quite, Ulrika Aneer, Lind 
Smide, Guldåkers Snickeri och Studio Växt.
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26 oktober - Under Borås Textile Week,  
i samarbete med Form&Folk och 
Textilmuseet en trendföreläsning om 
hållbarhet och cirkulär design av Lotta 
Ahlvar. 

2 december - Design för cirkulär ekonomi 

Under minifestivalen ”Inget nytt under granen” på Kronhuset 
i Göteborg. 
Anna-Karin Sundelius, Projektledare Science Park Borås -  
cirkulära systemet och lönsamma affärer byggt på hållbara 
principer. 
Linnéa Magnusson och Evelina Ingvarsson, XV Production 
textilfabriken med fokus på remake och önskan att att forma 
en ny hållbar och cirkulär mode- och textilindustri. 
Föreläsningen gjordes i samarbete med Form&folk och 
Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland.

SPOK Västra Götaland 

Inspirationsföreläsningar
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SPOK Punkt 

I samarbete med SPOK Sverige gjordes konceptet SPOK Punkt. Syftet var att 
genom faktiska exempel påvisa möjligheterna med SPOK och fungera som 
en fysisk mötesplats med syftet att sammanföra lokala tillverkare och 
formgivare. Konceptet visar exempel på den materialkunskap som finns 
ansluten till SPOK, genom fyra möbelgrupper framtagna av SPOK genom ett 
nära samarbete med tillverkare från de första regionala hubbarna att ansluta 
till plattformen. 

SPOK Västra Götalands möbelgrupp tillverkades av Hjobergs Kakelmakeri, 
Lind Smide och Swedish Wool Mattress Company.  

SPOK Punkt lanserades på Southern Swedish Design Days 19 - 21 maj. 
Därefter visades SPOK Punkt i en utställning på FormDesign Center i Malmö.
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Utställning av SPOK Punkt i väst. 

I samband med Borås Design Week lanserades Västra Götalands del 
av utställningen SPOK Punkt på Textilmuseet i Borås. Utställningen 
visades på Textilmuseet 26 oktober - 31 december och gjordes i 
samarbete med SPOK Sverige, Textilmuseet och Form&Folk.
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SOCIALA MEDIER 

Genom sociala medier når vi ut regionalt och utanför en 
etablerad krets av studerande, yrkesverksamma och redan 
intresserade. Svensk Form Väst hade, vid årets slut, på 
Instagram 1356 följare och 1238 följare på Facebook. 
Förutom våra egna kanaler har vi också varit en av 
avsändarna till ADAs web-plattform om och för de kreativa 
näringarna i vår region.  

På våra sociala medier sprider vi inspiration och kunskap 

om formområdet. Vi har varvat rena inspirationsbilder med 
besök på intressanta platser, personporträtt, intervjuer av 
våra Formvisare, Ung Svensk Form deltagare från regionen 
och andra intressanta regionala kreatörer, tips på 
ansökningar, stipendier från föreningen och andra. Vi 
bevakar och sprider löpande information om akademierna, 
examensutställningar mm. Vi är också en kanal för 
kulturförvaltningens satsningar inom formområdet och 
sprider information om vad som händer i regionen, 

stipendier man kan söka, initiativ som görs mm. 
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STYRELSEN 

Styrelsen har från årsmötet i april bestått av: Lena Berglin (ordf), Anna Elzer Oscarson (verksamhetsledare och vice 
ordf.) Eric Dahl Palmér (sekr), Dennis Kanter (kassör), Afra Noubarzadeh, Boel Hermansson och Elsa Boman. 

• Vi haft 10 styrelsemöten under året + årsmötet. 

Resor och möten  

• Verksamhetsledare har deltagit i möten på Västra Götalandsregionens kultursekretariat som representant för 
föreningen, som en del i vårt kulturstrategiska uppdrag. 

• Styrelsen har varit representerad på de regionala föreningsmötena som moderföreningen har. 

• Moderföreningen arrangerar månatliga zoom-möten för och med regionalföreningarna. Svensk Form Väst har 
genom representanter deltagit i samtliga. 

FORMVISARE 
Under året 2022 visades västsvensk form internationellt genom våra formvisare: 
Charlie Styrbjörn, Salone Satellite i Milano. 
Jonathan Josefsson, Hong art museum in Chongqing 
Mirjam Hemström, Kigali, Rwanda 
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Ekonomi  

Ekonomin är god. Svensk Form Västs verksamhet drivs med medel från riksföreningen Svensk Form 30 000/år, 
samt med ett 3-årigt verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd;  450 000/ år. 

Lokal - Svensk Form Väst har under året fortsatt att hyra en lokal på Föreningsgatan 2. I hyran disponerar vi ett 
eget rum och har tillgång till ett större ”event” rum ca 4 tillfällen per år.  

Verksamhetsledare - From 1 april 2021 beslutade styrelsen att i budgeten avsätta medel till en verksamhetsledare 
som genom en deltidstjänst, operativt kan arbete kontinuerligt med verksamheten. Verksamhetsledare under året 
har varit Anna Elzer Oscarson. 

Extra projektmedel 
För utställningen i Paris söktes ett extra bidrag och 100 000 beviljades för projektet. 

Marknadsföring  
Alla aktiviteter har marknadsförts till medlemmarna via mailutskick och på en öppen Facebooksida samt 
Instagram där vi också, gett tips på annat som händer och som rör vårt område. Allt för att, enligt vårt 
uppdrag från regionen, marknadsföra västsvensk design och västsvenska designers. Våra sociala medier 
har ökat stadigt under det senaste året. Svensk Form Väst har på Instagram 1356 följare och 1238 följare 
på Facebook. Förutom våra egna kanaler har vi också varit en av avsändarna till ADAs web-plattform om 

och för de kreativa näringarna i vår region. 
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Email: vast@svenskform.se  

Instagram: @svenskformvast 

Facebook: SvenskFormVast 

Hemsida: svenskform.se/regionalforeningar/vast/ 

mailto:vast@svenskform.se?subject=
https://www.instagram.com/svenskformvast/
https://www.facebook.com/SvenskFormVast/
https://svenskform.se/regionalforeningar/vast/

