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Ung Svensk Form 2020 
på ArkDes i Stockholm.
Foto: Rana Van Pellecom.
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Det symmetriskt klingande 2020 blev inte som någon 
hade tänkt sig pga pandemin. Det var länge sedan sam-
hällets funktioner, företagens lönsamhet och männis-
kors vardagsliv utmanades på ett sådant omfattande 
sätt. Och mycket har fått ställas in, göras om eller flyttas 
fram, som den internationella designsatsningen Swedish 
Design Movement i Milano och det större jubileumsfiran-
det som vi hade planerat till vår 175-åriga födelsedag med 
bl.a. en minglande Design S-gala. Men Sveriges bredaste 
nationella designutmärkelse kunde ändå genomföras di-
gitalt, där vi i december presenterade vinnare och nomi-
nerade i femton kategorier genom filmer, i en stor inlaga i 
Form och i olika sociala media. 

Även Ung Svensk Form har under året kunnat nå en bred 
publik tack vare digitala visningar och hade fler sökande 
än någonsin tidigare, sannolikt beroende på inställda 
examensutställningar och nya attraktiva stipendier. 
Utmärkelsen Ung Svensk Form 2020 delades ut på 
Arkdes i februari och nya samarbeten har inletts under 
året för att nå bredare målgrupper med fokus på hållbarhet 
genom nya stipendier. IKEA Museum blev ny partner för 
produktionen av både USF 2021 och utställningen Sustain 
Able Voices som under året visats både internationellt och 
nationellt. 

Med regeringens politik för gestaltad livsmiljö ser 
Svensk Form goda förutsättningar att genom form och 
design bidra till ett hållbart samhällsbygge. Men för att 

politiken ska få ett brett genomslag i samhället behövs 
att designpolitiken tränger ned i det lokala arbetet ute 
i landets regioner, kommuner och landsbygder. Och 
här gör Svensk Forms 14 regionalföreningar skillnad. 
Trots pandemins utmaningar kunde Svensk Forms 
regionalföreningar genomföra ett antal fysiska aktiviteter 
i den för jubileumsåret framtagna programfoldern med 
fokus på hållbarhet och design. Och alla föreningar var 
med och utsåg årets Formbärare och firade digitalt vår 
födelsedag som världens äldsta regionalförening.  

Det framåtsyftande arbetet med ett starkare 
medlemserbjudande och ökad medlemsrekrytering har 
fortsatt under året men vinklats mot stöd och aktiviteter 
under pandemin. Bland annat har vi genomfört workshops 
om kreativitet i kristider och hur man kan framtidssäkra 
sitt designföretag. Det behövs ett stort mått av innovation 
och nytänkande för att vända utvecklingen efter pandemin. 
Och när hjulen rullar igång så är det viktigare än någonsin 
att de skapar nya spår som den svenska designsektorn kan 
bidra till att forma för en hållbar framtid. 

Stockholm i maj 2020

Mats Widbom
vd Svensk Form

SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2020

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som verkar för att stimulera och påverka 
arkitektur-, form- och designutvecklingen i Sverige samt att främja svensk design internationellt. 
Föreningen hade vid årsskiftet ca 2 800 medlemmar och är rikstäckande genom 14 ideella regionala 
föreningar. Svensk Forms företagspool hade 45 medlemmar. Under året genomförde föreningen en rad 
aktiviteter och kommunikation trots de utmaningar som pandemin har inneburit, bland annat kopplat till 
Svensk Forms 175-årsjubileum.

Svensk Form driver de nationella designutmärkelserna Design S – Swedish Design Awards 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.

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

Regeringsuppdraget för 2020 (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 samar-
bete 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 ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet).

VISION OCH VARUMÄRKESLÖFTE

2800 
medlemmar

14
regional-

föreningar

45
företag i

företagspool
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SVENSK FORM 2020: KREATIVITET I KRISTIDER

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 
övergripande inriktning medan vd leder det löpande operativa arbetet utifrån styrelsens prioriteringar. 
Under 2020 sammanträdde Svensk Forms styrelse 6 gånger. I oktober hölls ett strategimöte där styrelsen 
bland annat diskuterade föreningens långsiktiga mål med utgångspunkt från kritiska framgångsfaktorer, en 
tydligare målgruppssegmentering, utveckling av företagspolen samt ett starkare medlemserbjudande.

Svensk Form har under året haft 6 anställda i medeltal samt 2 arvoderade konsulter i Svensk Form Service 
AB. Mandelgren Magazine AB med tidningen Form har under året haft en anställd redaktör och en 
frilansande chefredaktör och ansvarig utgivare, en AD-konsult samt ny annonsförsäljare. Dessutom har 
Svensk Form 14 ideellt arbetande styrelser till regionalföreningarna. Obs att Svensk Form Västmanland 
bildades i slutet av året och därmed inte har haft någon verksamhet 2020.

MEDLEMMAR
Svensk Forms medlemmar uppgick vid årsskiftet till ca 2 800. Detta är en minskning med ca 200 
medlemmar, vilket trots allt blev bättre än väntat med tanke på pandemins påverkan på verksamheten med 
en rad inställda aktiviteter. Medlemmarna har löpande fått inbjudningar till de aktiviteter som regelbundet 
sker i respektive region, sammanlagt 210 programaktiviteter, vilket är lägre än vanligt mot bakgrund 
av pandemin. Medlemmarna har också fått regelbundna utskick såsom Svensk Forms Nyhetsbrev och 
FormReport samt riktade individuella utskick till föreningens olika aktiviteter, där flertalet varit digitala.

Svensk Form och Form har varsin social mediastrategi, aktiv närvaro med många följare på Facebook, 
Instagram och andra sociala kanaler. Särskilda Facebook-grupper för Föreningen Svensk Form, Form och 
regionalföreningarna har många följare och är utmärkta kanaler för medlemskommunikationen. Under 
2020 passerade Svensk Form 20 000 följare på Instagram vilket uppmärksammades med en tävling. 
Arbetet med medlemsvärdet, har fortsatt under året genom bland annat medlemsenkäter, uppdatering av 
medlemsrabatter, samt nya premier vid prenumeration.

Medlems- och prenumerationsundersökningen som genomfördes i december skickades ut till ca 2 000 
medlemmar varav 84 svarade, en i sammanhanget låg svarsfrekvens. Majoriteten av de svarande var 
kvinnor, mellan 55 - 65 år, samt yrkesverksamma inom formområdet. Medlemsundersökningen visar att 
föreningen har en stor geografisk spridning med trofasta medlemmar som främst ser föreningen som ett 
sätt att hålla sig uppdaterad. Under 2021 kommer en alumni startas för medlemmar som tidigare deltagit 
i Ung Svensk Form. Denna aktivitet var ursprungligen planerad att äga rum under 2020 men fick flyttats 
fram till 2021 pga. pandemin.

Styrelseordförande:
Maria Lomholt 

Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center
Åsa Myrdal Bratt, varumärkesstrateg
Åsa Lockner, konsthantverkare 
Owe Hjelmqvist, jurist
Jonas Olsson, vd SVID
Johan Lindskog, creative director 
Mats Widbom, föreningens vd 
 
Regionalföreningsrepresentanter i styrelsen: 
Anna Elzer Oscarsson, regionalföreningsrepresentant  
(Svensk Form Väst) 
Jonas Linder, regionalföreningsrepresentant  
(Svensk Form Örebro Län) 

Valberedning: 
Björn Göransson, sammankallande
Kristina Brink, regionalföreningsrepresentant
Henrik Orrje
Sara Szyber
Caroline B Le Bongoat

Revisorer:
Anna Wretholm, auktoriserad revisor
PO Wennerholm, revisorssuppleant
Jenny Lantz, medlemsrevisor 
Dag Klockby, suppleant 
 

Anna Elzer Oscarsson 

Jonas Olsson

Åsa Lockner

Owe Hjelmqvist

Åsa Myrdal Bratt

Maria Lomholt Dorte Bo Bojesen

SVENSK FORMS STYRELSE 2020  fr.o.m. årsmötet 30 maj

Johan Lindskog Mats Widbom

Jonas Linder

Vem är du, Sami Kallio?
Jag heter Sami Kallio,  möbelsnickare och 
möbelformgivare MFA i Design från HDK – 
Högskolan för design och konsthantverk. Född 
i Helsingfors, baserad i Göteborg. Driver Sami 
Kallio Studio sedan 2011.

Varför är du medlem i Svensk Form?
För att hänga med på vad som händer! Jag älskar 
Svensk Form, föreningen har öppnat många 
dörrar för mig genom sina evenemang och sitt 
stora nätverk.

Vem är du, Kristina Jeppson?
Jag är med i styrelsen för Svensk Form 
Västernorrland. Jag är utbildad i grafisk design 
och kommunikation vid Mittuniversitetet.

Varför är du medlem i Svensk Form?
Jag är med i Svensk Form för att det tar mig på 
intressanta utflykter och inspirerande seminarier 
som jag inte hade upptäckt annars. Dessutom 
träffar jag härliga människor som delar mitt 
intresse för form och jag håller mig uppdaterad i 
ämnet.

HEJ  
MEDLEM!
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ÅRETS FORMBÄRARE

Svensk Forms roll som enande och rikstäckande förening manifesteras varje år i samband med 
föreningens 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 engagemang. Svenska Slöjdföreningen, idag Svensk Form, instiftades just den 6 oktober 1845. 
De korade Formbärarna är personer, organisationer eller initiativ som påverkat den lokala utvecklingen. 
Formbärarna blir en slags ambassadörer som marknadsförs under ett helt år och deltar i seminarier, 
workshops och utställningar, samt lyfts fram i regional kommunikation. I år sammanföll firandet med 
Svensk Forms 175-årsdag, vilket firades digitalt med regionalföreningarna.

ÅRETS FORMBÄRARE 2020:

DALARNA:   Ulf Hanses, formgivare och Stefan Andersson, keramiker
GOTLAND:   Kooperativet Gotländska Konsthantverkare och Formgivare (GFK)
JÄMTLAND:   Studion i Åre
NORRBOTTEN:   Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB
SMÅLAND:   Capellagården
STOCKHOLM:   Den Pedagogiska Designbyrån 
SYD:    Kajsa Willner, designer
VÄRMLAND:   Löfbergs kafferosteri
VÄST:    Maria Erixon Levin / Nudie 
VÄSTERBOTTEN:  Thomas Sandell, arkitekt och formgivare
VÄSTERNORRLAND:  Jonas Boström, doktorand i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet
ÖREBRO:   Markus Cederberg, fotograf 
ÖST:    Tina och Bengt Arne Ignell, tidskriften Vävmagasinet

FORMBÄRARE 
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SVENSK FORMS ANSTÄLLDA OCH 
FORMS REDAKTION 2020

SVENSK FORM - 6 anställda i medeltal:
Mats Widbom, VD Svensk Form
Anneli Wardell, Ekonomiansvarig/Administrativ chef, Svensk Form 
och Form
Emma Olofsson, Kommunikationsansvarig
Sanna Lindström, Koordinator för regionalföreningarna och pro-
jektassistent
Bodil Hasselgren, Medlemskoordinator och administrativ assistent
Karin Wiberg, Projektledare Ung Svensk Form

SVENSK FORM SERVICE AB – frilans:
Jan Östvold, Försäljningschef, Företagspoolen och sponsorer
Anna Blomdahl, projektledare Milano-utställningen

MANDELGREN MAGAZINE AB (MMAB) 
– 1 anställd 2 frilans:
Bo Madestrand, Chefredaktör och ansvarig utgivare Form, konsult
Salka Hallström Bornold, Biträdande chefredaktör Form, anställd
Andreas Karperyd, AD, konsult

Kansliet på Skeppsholmen

Mats Widbom

Anna BlomdahlJan Östvold

Salka Hallström  

Anneli Wardell

Bo Madestrand

Andreas Karperyd

ÅRSMÖTET 30 MAJ 2020

Årsmötet 2020 skulle ursprungligen ha ägt rum i Värnamo med Svensk Form Småland som värdar. 
P.g.a. pandemin fick dock årsmötet genomföras digitalt i zoom. De flesta av regionalföreningarnas 
styrelser var representerade liksom ett antal vanliga medlemmar. Årsmötet leddes av Anna Bergkvist 
från företaget Styrelsepost som specialiserat sig på genomförande av digitala stämmor och årsmöten. Vid 
årsmötet valdes Jonas Olsson, vd SVID, Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center och Åsa Lockner, 
konsthantverkare till nya ordinarie styrelseledamöter. Jonas Linder, Svensk Form Örebro län ersatte 
Kristina Brink, Svensk Form Västernorrland som en av två regionalföreningsrepresentanter i styrelsen. 
Avgående ordinarie styrelseledamöter var Björn Göransson, Sara Szyber och Kristina Frisk.

SVENSK FORMS 175-ÅRSJUBILEUM

Svensk Forms 175-årsjubileumsår inleddes den 4–9 februari 
med en jubileumsutställning på Stockholm Furniture and Light Fair. 
Utställningen visade affischer från föreningens historia och utvald 
design från Ung Svensk Form 2020. Montern delades med SPOK 
(Samtida Produktion och Konsumtion) med säte på Form/Design Center 
i Malmö (Svensk Form Syd). I anslutning till Möbelmässan öppnade 
även Ung Svensk Form 2020 på ArkDes, och den 4 februari var det 
kickoff på A-House i Stockholm för 175-årsjubileet, Design S-juryn och 
SPOK:s lansering nationellt, inkl. en bokrelease. 

Svensk Form producerade även en jubileumsfolder som samlade aktiviteter som regionalföreningarna 
planerade att arrangera under jubileumsåret på temat design och hållbarhet. På grund av pandemin fick 
flertalet av evenemangen flyttas fram eller ställas in. Foldern visar trots detta på styrkan och omfattningen 
av Svensk Forms verksamhet i hela landet. Svensk Forms ”digitala firande” fick dock ett bra genomslag 
med den historiska följetongen ”175 år av Svensk Form” som främsta kanal. Följetongen, som bestod av 
ett inlägg per vecka med bild och text från föreningens historiska arkiv, blev snabbt populär på Instagram 
(#svenskform175). Den 6 oktober ägde Svensk Forms födelsedag rum och det årliga Formslaget firades 
på olika sätt i linje med pandemins restriktioner i alla dåvarande 13 regionalföreningar. Alla föreningar 
utnämnde en Formbärare och via Zoom kunde födelsedagen firas tillsammans. Under jubileumsveckan 
delade Svensk Form även ut stipendier i biblioteket på Skeppsholmen. Endast stipendiaterna +1 
gäst kunde närvara pga corona-restriktionerna. Läs mer om stipendiaterna i avsnittet ”Svensk Forms 
stipendier”. Under jubileumsveckan i oktober hade även Ung Svensk Form 2020 nått Göteborg och 
Röhsska museet, där utställningen invigdes 3 oktober.

Emma Olofsson Sanna Lindström

Karin WibergBodil Hasselgren

SVENSK FORMS
STIPENDIATER 2020: 
 
Emma Hasselblad
Kristina Schultz
Alexandra Friberg
Julia Sthillert
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Jubileumslogotypen 
designades av Omid Massali, 

Svensk Form Dalarna.
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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 tre anmälningar och avgivit ett yttrande. 

Opinionsnämnden har under året bestått av Anders Olin, ämnesråd och ordförande, Karin Westerberg,
advokat och sekreterare, Erika Lagerbielke, glasformgivare och professor, Chiqui Mattson, designer DS, 
Christian Klingspor, industridesigner, Emelie Heden Edlund, industridesigner, Lars Lallerstedt, industride-
signer, Lena Andersson, inredningsarkitekt och designer, samt Mattias Ljunggren, arkitekt SIR/MSA. I slutet 
av året valdes Karin Westerberg till ny ordförande och Teresia Danielsson, rättssakkunnig från Justitiedepar-
tementet, till ny sekreterare i nämnden.

BIBLIOTEK OCH ARKIV

Föreningen Svensk Form har genom att vara världens äldsta 
designorganisation ett unikt arkiv även i ett internationellt 
perspektiv. Genom historien har föreningen haft en omfattande 
publicistisk verksamhet och ansvarat för eller varit delaktig i en 
mängd epokgörande utställningar i Sverige och utomlands. Svensk 
Form får förfrågningar som rör bibliotek och arkiv från forskare, 
studerande, media såväl som från en intresserad allmänhet, både 
svenska och internationella. Under 2020 besöktes biblioteket av ca 
100 personer och antalet förfrågningar som rör bibliotek och arkiv 
beräknas till ungefär 5 per månad.

Svensk Form har i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria 
skapat en webbplats för forskning, www.designarkiv.se, med ca 
4 300 registrerade användare där Svensk Forms bibliotek och ar-
kiv samt delar av Svensk Forms bildarkiv har digitaliserats och är 
sökbara via webbplatsen. Det finns ett stort behov av att utveckla 
designarkivet både tekniskt och genom att utöka och tillgänglig-
göra innehållet på engelska. Vi har sökt medel för att genomföra 
dessa förändringar men tyvärr fått avslag på ansökningarna, även 
om ambitionen kvarstår. Kostnader för arkivering hos Centrum 
för Näringslivshistoria är för höga ur föreningens perspektiv, men 
vi ser i dagsläget inget alternativ. Det är angeläget att den svenska 
designhistorien och detta rika material kan tillgängliggöras för fler 
och i digitala kanaler. Det historiska materialet har haft särskild 
relevans under Svensk Forms 175-årsjubileum 2020. Under året 
har föreningens rika historia uppmärksammats genom att varje 
vecka publicera ett inslag på Instagram med händelser som fören-
ingen legat bakom under hashtaggen #svenskform175.

KOMMUNIKATION, PR OCH SERVICE

Under 2020 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån verksamhets-
planen för Svensk Form och Form. För alla samtida verksamheter är 
ett effektivt kommunikationsarbete avgörande med ständigt tillkom-
mande 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 Instagram, Facebook och Twitter är viktiga arenor liksom nyhets- och 
pressrummet på MyNewsdesk.

När det gäller vår digitala närvaro har Form hela 107 062 följare på Face-
book, 7 411 följare på Instagram, 1 419 deltagare i Formdebatt, samt 
17 000 mottagare av FormReport 14 ggr/år, med 25 % öppningsgrad. 
Tidningen i sin helhet ligger på de digitala plattformarna Readly, Ztory, 
Magazinos, Buyandread, Scopaltos samt på egen Form-app.

Svensk Form ger ut 11 digitala nyhetsbrev per år till ca 17 000 mottagare,
normalt även 2 internationella nyhetsbrev per år. Hemsidan hade 2020 
32 000 ”sessions”. Svensk Forms Facebook hade 9 967 följare och Svensk 
Forms Instagram passerade i slutet på Jubileumsåret 20 000 följare, något 
som uppmärksammades med en tävling. Regionalföreningarna har egna 
Facebooksidor samt en gemensam grupp för kommunikation mellan fören-
ingarna, kansliet och Formredaktionen. Den historiska följetongen 175 år 
av Svensk Form följdes av många under året.

20 108
följare @svenskform

9 967
följare @svenskform

@svenskform

SVENSK FORMS STIPENDIER

Svensk Forms Stipendienämnd 2020: 
Mats Widbom, vd Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt SIR och SAR
Kerstin Wickman, professor emeritus

Stipendier utdelades enligt nedan: Kristina Schultz 
(Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond), Julia Sthil-
lert och Emma Hasselblad (Johan Anderssons fond) 
samt Alexandra Friberg (Axel Larssons minnesfond)

Överst från vänster: Alexandra Friberg (Axel Larssons fond), Emma Hasselblad (Johan Anderssons fond)  Kristina Schultz (Beijers, Kalderéns och Wallmarks 
fond), Julia Sthillert (Johan Anderssons fond).
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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 2018 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 miljoner SEK 2020. I år firades föreningens och tidskriftens 
respektive jubileer med ett dubbelnummer där 4 och 5 slogs ihop till ett.

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 utvecklings-
arbete med en tydligare profil inom hållbarhetsområdet. Bytet av annonsförsäljare har dock inte lett till 
några ökade intäkter och ekonomin är därför fortsatt mycket ansträngd. Det redaktionella nyhetsbrevet 
FormReport ges ut på svenska 14 ggr /år (17 000 mottagare) och 5 ggr/år på engelska (12 000 mottaga-
re), med ca 25 % öppningsgrad. På Facebook har Form 107 062 följare med imponerande internationell 
räckvidd. Form har också 7 411 följare på Instagram. Tidningen Form används flitigt vid olika satsningar 
regionalt och internationellt. Forms internationella upplaga når prenumeranter i 31 (28) länder och 
många Facebookföljare är internationella. www.formmagazine.com

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 2020 ut av Svensk Forms vd på stora scenen. 

Vinnarna 2020 var: 
Årets Designer; Thomas Bernstrand och Stefan Borselius
Årets Nykomling: Alexandra Friberg från Konstfack
Årets Möbel: Åsa Jungnelius bord Ettore för Källemo
Årets Belysning: Ilse Crawfords nya bordslampa  
w203 illumina för Wästberg
Årets Hållbarhetsprojekt: Natural Bond av Tarkett.

6
nummer 

per år

14
FormReport 

per år

31
länder där Form 

har prenumeranter

107 062 
följare

7411
följare

FORM 1 / 2020 
Lagom till invigningen av mö-
belmässan i Stockholm släpps 
årets första nummer av Form, där 
formgivare som Mia Cullin, Matti 
Klenell och Gabriella Gustafson 
berättar om sina nyheter på mäss-
san. Form har dessutom träffat 
designbyrån Wang & Söderström, 
som gestaltat årets upplaga av ung-
domsmässan Greenhouse.

FORM 2 / 2020 
När vårens stora möbelmässa i 
Milano ställdes in valde Form att i 
stället vända blicken mot det mest 
ekologiska och närproducerade vi 
har – hantverk. I nya numret berät-
tar Form om hur unga formgivare 
lägger till en designdimension till 
utrotningshotade hantverksyrken 
som kakelugnsmakare, borstbindare 
och repmakare. 

FORM 3 / 2020
Hur ser livet efter krisen ut? I nya 
numret av Form kopplar Forms 
chefredaktör Bo Madestrand upp 
sig mot några av branschens 
skarpaste hjärnor för en framtids-
spaning om livet efter coronapande-
min. Forms sommarnummer bjuder 
också på nytt finskt glas och ett 
besök hemma hos den finska design-
legenden Yrjö Kukkapuro.

FORM 4 + 5 / 2020 
I år firar tidskriften Form 115 års 
oavbruten publicering. 1905 gavs 
det första numret av ”Svenska 
Slöjdföreningens Tidskrift – organ 
för konstindustri, hantverk och 
hemslöjd” ut. 1932 fick tidskriften 
ett helt nytt format, ny typografi och 
ett nytt namn: Form. Även Forms 
moderorganisation, Svensk Form, 
jubilerar i år – föreningen fyller 
175 år. Detta jubileumsnummer 
dyker djupt i tidskriftens och 
föreningens gemensamma historia.

FORM 6 / 2019 
Årets sista nummer av Form hand-
lar framför allt om arkitekturens 
roll i samhället. Redaktionen har 
tittat närmare både på skolans och 
de andliga rummens arkitektur. 
Dessutom presenteras årets alla 
vinnare och nominerade i desig-
nutmärkelsen Design S – Swedish 
Design Awards 2020.

Form Award 2020, Årets Möbel: 
Åsa Jungnelius bord Ettore för Källemo
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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 ersattes 2006 av Design S, initialt tillsammans med 
Sveriges Reklamförbund 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. Ut-
märkelsen är öppen för all slags design och riktar sig till professionella 
designers, formgivare, arkitekter, producenter och företag som arbetar 
med design. Syftet är att ge en bred bild av samtida svensk design och att 
lyfta fram designområdets roll i samhället. 

Design S startade som en efterfrågad nationell designutmärkelse efter 
det vakuum som uppstod efter nedläggningen av Utmärkt Svensk Form. 
Antalet bidrag fördubblades 2016, liksom antalet kategorier, nomine-
rade och vinnare. Från och med 2016 genomförs Design S vartannat år 
med produktionsbolaget Fifti som projektledare och producenter i nära 
samverkan med Svensk Forms kansli. Varje enskilt bidrag bedöms inom 
sin kategori, men alla utifrån samma kriterier: emotionell kvalitet, ge-
staltning, 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 2020 genomfördes i samarbete med en rad samarbetspart-
ners som även instiftat specialpriser inom utmärkelsen. Auktionshu-
set Lauritz.com har instiftat ett pris till en konsthantverkare mitt i livet 
med klassisk potential medan Svenska Fönster har varit Design S – Swe-
dish Design Awards huvudsponsor och står bakom Fönsterpriset. På part-
nersidan har Visit Stockholm, Tarkett och Atrium Ljungberg tillkommit 
under året. Vi har också etablerat den nya tävlingskategorin speldesign i 
samarbete med Dataspelsbranschen. 

Tack vare ett produktionsstöd från Stockholm stad kunde en utställ-
ning planeras för visning i Slakthusområdet. Denna fick dock ställas 
in pga pandemin. Istället producerades filmer med vinnarna i samtliga 
kategorier som fått en bred spridning genom egna och medverkandes so-
ciala medier. Design S-katalogen publicerades i tidskriften Form i likhet 
med föregående omgång av utmärkelsen. 

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 utmärkelsen 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 interna-
tionellt. Till USF 2020 skickades ca 352 bidrag in, varav 25 valdes ut till 
utställningen. Under 2021 kommer nätverket av de årliga sökande till USF 
med medlemskap i Svensk Form bilda en alumnverksamhet. Under 2020 
fick den årliga studieresan arrangerad av Stiftelsen för Garverinäringens 
Främjande ställas in pga pandemin.  

Utställningen visades på ArkDes under ca fem veckor och turnén fortsatte 
sedan vidare till IKEA Museum i Älmhult, Utopia Galleria i Umeå samt 
visades avslutningsvis på Röhsska museet i Göteborg. 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 möj-
ligt och nå nya målgrupper. Som ett komplement har vi därför i samverkan 
med IKEA Museum producerat en s.k. toolkit-utställning. Utställningen 
som lyfter fram starka hållbarhetsprojekt från åren 2004–2020 invigdes i 
mars på House of Sweden i Washington DC och Ikea Museum i Älmhult.  
I utställningen som är bildbaserad presenteras formgivarna även i film där 
de berättar om designföremålen och processerna bakom de premierade 
bidragen med fokus på hållbarhet.

UNG SVENSK FORM-JURYN 2020

Samir Alj Fält – Formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen
Parasto Backman – Grafisk formgivare, driver Studio Parasto Backman, lektor på Konstfack
Caroline B. Le Bongoat – Strategisk näringslivsutvecklare & verksamhetsansvarig Design Malmö, Malmö stad
Johan Deurell – Curator Röhsska museet
Linnéa Therese Dimitriou – Konstnär/Creative Director
Salka Hallström Juryns ordförande. Journalist, författare med modeexpertis och biträdande chefredaktör på tidningen 
Form.
Demian Horst – Director of Strategic Collaboration, MFA Programme Director, Transportation Design, Umeå Institute 
of Design
Åsa Jungnelius – Konstnär, lektor på Konstfack
Henrik Johansson – Director, Commercial Research & Development @Spotify
Nike Karlsson –Designer, IKEA
Eva Lilja Löwenhielm – Designchef, IKEA
Petra Lilja – Industridesigner, curator och doktorand på Konstfack
Tor Lindstrand –Arkitekt och delägare på LLP arkitektkontor, lektor på Inredningsarkitektur och Möbeldesign,
Konstfack
Maria Patomella – Verkställande producent Konst/Design & Mode på Kulturhuset Stadsteatern
David Polfeldt – vd för Massive Entertainment
Bea Szenfeld – Modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare
Andreas Säfström – Head of Design & User Experience, Ericsson
Mats Widbom – Arkitekt och VD, Svensk Form

SE ALLA VINNANDE BIDRAG PÅ NÄSTA UPPSLAG!

Haidar Mahdi vann Lauritz Konsthantverkspris

Sayonara Wild Hearts, vinnare i den nya kategorin 
speldesign. Spelutvecklare: Simogo
Utgivare: Annapurna Interactive

Ung Svensk Form 2020 på ArkDes.
Foto: Rana Van Pellecom
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CAMILLA ARNBERT 
SURFACED PRINT

KARIN ANDERSSON & JOHANNA BRATEL 
VÄNSKAPSTORGET

ELIAS BÅTH
DÖD MARK

MATTIS DALLMANN 
WITH / OUT

EVELINA DOVSTEN 
EVERY SAMPLING IS A TESTIMONY

EMILIA ELFVIK  
PUSHING EMBROIDERY

JESPER ERIKSSON 
COAL: POST-FUEL

SOFIA ERIKSSON 
BODYBUILDING MIRRORS

SARA-LOVISE ASK EWERTSON 
PUFFER-JACKET-SOFT-SQUAD, 
PURE SCULPTURE!

LEO FIDJELAND 
& LINNEA VÅGLUND
PINK CHICKEN PROJECT

ERIKA GEIGER OHLIN 
UNCANNY TRACES
(LAMMHULTS MÖBEL 
STIPENDIAT)

GUSTAF HELSING 
ÄNGSLIGA MATTOR

ANNAMIA LINDBLOM
 JAG KOM, JAG SÅG, JAG SYDDE
(ARVET STIPENDIAT)

LISA LINDH & KLARA W. HEDENGREN  
KOLONN
(IKEA STIPENDIATER)

NILS LILJA & MARCELO ROVIRA TORRES 
NO COMPOSITION

JULIA OLANDERS 
MELLANTING

ERIK OLSSON 
BOJSKAUT

MATTIAS PETTERSSON  
ALIEN WORRIOR PRINCESS

TILDA RAGNARTZ  
HOT MOVIE NEW POPULAR FULLHD

KAJSA SAMUELSSON 
BEGINNING MIDDLE AND

KITTY SCHUMACHER 
DESIRE_LINES

MATILDA ELLOW 
SELF TITLED

MATTIAS SELLDÉN 
MIX SUSHI

OSCAR WALL 
RYAFÅTÖLJ
(KVADRAT STIPENDIAT)

COBY HUANG 
R.O.S.P – RITUAL OF SEXUAL PLEASURE
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SUSTAIN ABLE VOICES 

RÖSTER SOM HÅLLER

Utställningen Sustain Able Voices, på svenska 
”Röster som håller”, är skapad genom fotografier av de 
utvalda verken tillsammans med ett antal intervjuer med 

formgivarna bakom projekten. Utställningen demokratiserar 
och tillgängliggör design för en kultur- och designintresserad 

allmänhet genom att i ett flexibelt utställningsformat 
sprida kopplingen mellan design och hållbarhet i Sverige 

och internationellt, även till platser med begränsade 
utställningsmöjligheter. Utställningen är producerad av 

Svensk Form och IKEA Museum och den erbjuds 
svenska ambassader i samverkan 

med Svenska institutet genom
 sajten Sharing Sweden.

SVENSK FORM I VÄRLDEN

Under lång tid har Svensk Form arbetat med internationalisering, dels för att positionera svensk 
design internationellt, dels för att ta världen hit. Internationellt har vi samarbetat på projektbasis med 
främjarmyndigheter och företag och då inom ramen för vårt dotterbolag Svensk Form Service AB efter-
som 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 ett långsiktigt exportfrämjande och bidra till en positiv Sverigebild.  

I utlandssatsningarna arbetar vi främst med Svenska institutet, UD, Visit Sweden och branschorganisa-
tionerna Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association och TMF (Trä- och möbelföretagen). För-
frågningar kommer också från olika länders ambassader, handelskammare och organisationer som vill 
ha hjälp med olika besöksprogram med designfokus. Utan en specifik internationell samordningstjänst 
på kansliet har det varit omöjligt att ta emot alla förfrågningar och hålla kontinuitet. Vi har därför anlitat 
externa projektledare för varje insats när finansiering beviljats. Vi äskade även i det senaste budgetunder-
laget för en internationell samordningstjänst. 

På grund av pandemins effekter på resande och publik verksamhet har den internationella samverkan 
varit låg under 2020, inklusive antalet utländska besökare på kansliet. Samarbetet med Korean Institute 
of Design Promotion har dock gått vidare under året genom juryarbete i Korea + Sweden Young Design 
Award. Och Sustain Able Voices har visats i House of Sweden, Washington DC.

SWEDISH DESIGN MOVEMENT 2020
Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på 
för en hållbar omställning. Syftet med satsningen är sätta Sverige på den internationella designkartan, 
öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt. Det statsfinansierade projektet drivs 
av Svenska institutet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association 
och Trä- och Möbelföretagen samt företrädare för Göteborg, Västsverige, Malmö, Stockholm, Umeå, Bu-
siness Sweden och Visit Sweden. Svensk Form har under flera år medarrangerat den svenska satsningen 
under designveckan i Milano, den stora världsscenen för design. Under 2020 fick emellertid den plane-
rade utställningen i Milano ställas in pga pandemin. 

Under 2020 har istället planering skett med av UD allokerade medel för den s.k. Sverigeresan, med 
Svensk Form som projektansvarig. Sverigeresan bygger på idén att gestalta design- och hållbarhetsrörel-
sen Swedish Design Movement genom filmade nedslag hos företag och formgivare från de olika bran-
scherna i Designprogrammet. Nedslagen kommer göras i olika delar av Sverige och skildra rörelsen på 
ett personligt, intresseväckande sätt med slutmålgrupper på prioriterade utlandsmarknader med Design-
programmets övergripande målsättningar som utgångspunkt. 

Urvalet av företag och formgivare görs från det förslag till ”fanbärare” som Designprogrammets 
branschaktörer gemensamt har tagit fram under året. Ett första pilotavsnitt görs med textilåtervinnings-
företaget Re:newcell. De medverkande i Sverigeresan väljs i samråd med Note designstudio som har 
knutits till projektet. Sverigeresan lanseras under 2021. 

Syftet med kampanjen/kommunikationen är att profilera Sverige som designland gentemot definierade 
länder med fokus på hållbarhetsfrågor samt att skapa synlighet och ökad konkurrenskraft för de utvalda 
företagen, vilket i förlängningen ska leda till ökad export.

Sveriges ambassadör i USA Karin Olofsdotter och Sveriges näringsmi-
nister Ibrahim Baylan vid Tonje Halvorsens verk ”Obsession”, under 
invigningen på House of Sweden i Washington DC.

Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur 
som driver på för en hållbar omställning.

Formgivaren Tonje Halvorsen i samtal med två besökare på Sustain 
Able Voices / Röster som håller.

Design Talk på House of Sweden: Bea Szenfeld, Jan Klingler och 
Tonje Halvorsen.
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SAMARBETEN, STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG

ArkDes
Svensk Form har samarbetat med ArkDes kring produktionen och visningen av Ung Svensk 
Form 2020. Detta var tredje omgången i ett treårigt samarbete med utvidgat åtagande från 
ArkDes sida för att säkerställa Ung Svensk Forms kvalitet och tillgänglighet för en bredare 
publik. Svensk Form och Arkdes har även genom ArkDes/ThinkTank ingått i den nätverks-
grupp som bildats för att diskutera hur regionala designnoder kan utvecklas för att imple-
mentera politiken för gestaltad livsmiljö och genomfört ett nätverksmöte i Stockholm. 

SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign 
Svensk Form är en av tre stiftare till SVID (1989). Svensk Forms vd sitter i Svids styrelse 
och Svensk Form utser ytterligare en representant till styrelsen. SVID har även en represen-
tant i Svensk Forms styrelse genom vd:n Jonas Olsson. 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 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 designorganisationerna för att kunna nå samordningsvinster och 
möjlighet att driva angelägna branschfrågor 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, SI, Sveriges Arkitekter, TMF och Swedish Fashion Association
Visit Sweden har haft ett uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi att under fem 
år (2016 - 2019) verka för att öka inkommande designturism till Sverige och i andra hand 
exporten. Svensk Form har varit en av initiativtagarna och har suttit i styrgruppen tillsam-
mans med Swedish Fashion Council/Association, Sveriges Arkitekter och Trä- och Möbel-
företagen/TMF. Från 2020 är inriktningen på designprogrammet en annan. Nu leds projektet 
av Svenska institutet och fokus ligger på att öka synligheten för svenska hållbara företag och 
visa vägen globalt.

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 upp-
fattas ”som en djungel av myndigheter, bolag och verk som på olika sätt arbetar med att 
stödja svenska företag som vill ut på export” som den tidigare näringsministern uttrycker 
det. Svensk Form är inbjuden som deltagare i två av dessa Team Sweden-grupper. Dels den 
övergripande högnivå-gruppen med företrädare från näringslivet och offentliga sektorn, dels 
i den specialiserade Team Sweden-gruppen för Kulturella och Kreativa näringar. Under 2020 
har Svensk Form även medverkat i nomineringsarbetet till regeringens nya exportpris för 
kulturella och kreativa näringar. 

Svenska institutet 
Svenska institutet är, vid sidan av kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms mest 
återkommande samarbetspartner och medfinansiär vid utlandssatsningar, turnerande utställ-
ningar och digitala toolkit-utställningar. Under 2020 har parterna samverkat inom bland 
annat Ung Svensk Form toolkit-utställning Sustain Able Voices och i den nya omgången av 
Designprogrammet 2020–2022 med satsningen Swedish Design Movement.

Röhsska Museet 
Svensk Form och Röhsska museet har samarbetat kring Ung Svensk Form 2020 för en visning i oktober/
november. Invigningen sammanföll med Svensk Forms 175-årsjubileum men kunde endast genomföras 
med en mindre publik pga pandemin. Samtidigt visades även i en egen utställningsmonter de vinnande 
objekten från teveprogrammet Mästerskaparna, skapade av Jessica Westerberg, där första priset var att få 
ställa ut i anslutning till Ung Svensk Form.

Malmö stad
Är en av våra huvudsamarbetspartners i Ung Svensk Form och under 2020 har parterna fördjupat sam-
verkan inom ramen för projektet med juryrepresentation i Ung Svensk Form och med ett livestreamat 
designtalk som del av Malmö Näringslivsdag i samarbete med SVID.

Centrum för Näringslivshistoria
Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i syfte att ta hand om, bearbeta och presen-
tera Svensk Forms designarkiv samt gemensamt utveckla arkivtjänster. Vi har tidigare byggt webbplat-
serna designarkiv.se och swedishdesign.org, varav den senare har beslutats att stängas ned.

Stiftelsen för 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. Den planerade workshopen med studiebesök på ett garveri för deltagarna i Ung 
Svensk Form 2020 fick tyvärr ställas in pga pandemin. 

STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG

Styrelseuppdrag och styrgrupper
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 
Team Sweden Högnivågrupp
Team Sweden KKN 

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 kunskapen om design och stimulera designut-
vecklingen. Under 2020 deltog Svensk Form i följande jurygrupper: Ung Svensk Form, Form Award, 
Formex Nova, Prisad Färg och Korea + Sweden Young Design Award.
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PROGRAM SVENSK FORM MODERFÖRENINGEN 2020

1 januari – 29 mars Ung Svensk Form Special Edition, stor retrospektiv utställning med fokus hållbarhet på 
Dunkers Kulturhus i Helsingborg
25 januari Design talk med Mats Widbom och Rojin Pertow i anslutning till utställningen Makt/Egenmakt i 
designvärlden på Gotlands kulturrum i Visby 
3 februari – 22 mars Utställningen Ung Svensk Form 2020 på ArkDes
3–9 februari Svensk Form 175 års-jubileumsutställning på Stockholm Furniture and Light Fair
3–9 februari Prisutdelning och utställningen Prisad Färg på Stockholm Furniture and Light Fair
4 februari SPOK (samtida produktion och konsumtion). Presentationer, bokrelease och lanseringsfest på A-House 
Stockholm, inkl kick-off för Svensk Forms 175-jubileum och Design S-juryn.
4 februari Regionalföreningskonferens i Stockholm
6 februari Design talk i samarbete med Möbelmässan: Ung formgivare – igår, idag, imorgon, med bl a 
formgivare från USF 2020 
5 mars 2020 – 25 april 2021 Röster som håller / Stustain Able Voices på IKEA Museum
1 april Gestaltad livsmiljö - Ett samhälle vi alla vill leva i, digital konferens arrangerad av bl a Region Jämtland 
Härjedalen, Mats Widbom medverkar
29 april – 4 juni Ung Svensk Form 2020 på IKEA Museum, Älmhult
20 maj Digital workshop för medlemmar: Kreativitet i krisen – hur leder vi vägen framåt till en bättre, mer hållbar 
värld?
30 maj Svensk Forms årsmöte, digitalt via Zoom
13 juni – 16 augusti Ung Svensk Form 2020 på Form/Design Center, Malmö
19 augusti Stockholm Summer Design Week: New Contemporary Design
Samtida design och konsthantverk i utställning/förhandsvisning & auktion, flera medverkande från olika år av 
Ung Svensk Form
31 augusti Creative Explorer, Talkshow inom Design by Umeå med Mats Widbom och Anna Parry
1 – 11 september Ung Svensk Form 2020 på Design by Umeå, Utopia galleria, Umeå
2 september CCI (Culture and Creative Industries), EU-konferens i Umeå med medverkan av Mats Widbom 
3 september Lunchföreläsning ”Surfaced Print” med Camilla Arnbert USF 2020, Utopia galleria, Umeå
9 september Lunchföreläsning med Karin Wiberg ”Ansök till Ung Svensk Form”, Utopia Galleria
21–26 september Utställningen Röster som håller / Sustain Able Voices, Hallarna, Norrköping
3 oktober – 1 november Ung Svensk Form 2020 på Röhsska museet, Göteborg
3 oktober – 1 november Utställning med vinnaren av teveprogrammet Mästerskaparna, Jessica Westerberg på 
Röhsska museet, Göteborg
5–11 oktober Röster som håller / Sustain Able Voices, Skylten, Linköping
6 oktober ”Formslaget”, Svensk Forms födelsedag firas samtidigt med 13 regionalföreningar, varav Svensk Form 
Stockholm i Svensk Forms bibliotek. I år firade regionalföreningarna tillsammans via Zoom
8 oktober Stipendieutdelning i Svensk Forms bibliotek
16 oktober Interaktiv workshop för medlemmar: Hur framtidssäkrar du ditt designföretag? i samarbete med SVID
20 oktober Malmö Näringslivsdag: Vad kan design göra för näringslivet? Direktsänt evenemang i samarbete med 
Malmö stad och SVID
5-11 oktober Röster som håller / Sustain Able Voices, C:nen, Östersund
22 november Regionalföreningskonferens, digitalt via Zoom
1 december Premiär för filmade intervjuer med vinnarna i Design S – Swedish Design Awards 
2 december direktsänt Design talk i samarbete med Tarkett inom ramen för Design S: Hur kan designprocessen 
bidra till att möta klimathotet?

INTERNATIONELLA PROGRAM 2020

5 mars – 13 december Röster som håller / Sustain Able Voices på House of Sweden, Washington DC 

5 mars 2020 – 25 april 2021 Röster som håller / Stustain Able Voices på IKEA Museum.

4 februari Kick-off A-House med Design S-juryn.

20 oktober Malmö Näringslivsdag: Vad kan design göra för 
näringslivet? Direktsänt evenemang i samarbete med Malmö stad 
och SVID. Kristina Schultz i samtal med Mats Widbom.

3 oktober – 1 november Ung Svensk Form 2020 på Röhsska museet.

3–9 februari Svensk Form 175 års-jubileumsutställning på Stockholm Furniture 
and Light Fair.
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REGIONALFÖRENINGARNA

Svensk Form hade under 2020 sammanlagt 14 regionalföreningar, vilket är en ökning genom 
etableringen i slutet av året av den nya regionalföreningen i Västmanland. Regionalförening-
arna utgör basen för föreningens rikstäckande verksamhet och arbetar huvudsakligen ideellt, men 
sedan några år med ett mindre verksamhetsbidrag om 30 000 SEK för varje regionalförening och 
år från moderföreningen. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med andra 
regionala aktörer såsom kommuner, landsting och länsstyrelser, liksom med branschorganisationer, 
museer och näringsliv. Några föreningar har numera även regionala verksamhetsbidrag, såsom 
Svensk Form Väst, och regionalföreningarna i Norrbotten, på Gotland och i Dalarna. En viktig mål-
sättning är att samtliga regionalföreningar i framtiden ska kunna få regionala verksamhetsbidrag. 
En sådan utveckling skulle främjas om moderföreningen fick en resursförstärkning för regional 
samordning. 

Två regionalföreningskonferenser har arrangerats under året: en fysiskt i anslutning till Stockholm 
Design Week och möbelmässan i februari, den andra digitalt i oktober. Det faktum att bild och form 
sedan ett par år är ett särskilt område inom kultursamverkansmodellen med särskilda medel bör 
även kunna gynna kommande ansökningar. Flera regioner har sedan tidigare tydligt skrivit in arki-
tektur, form och design i sina kulturplaner, såsom Dalarna, Skåne, Västra Götaland och Värmland, 
något vi hoppas kommer ske även i andra regioner. 

Svensk Form Syd, med Form/Design Center, har sedan många år speciella förutsättningar ge-
nom sin mötesplats med publik verksamhet och med starkt stöd och samverkan med Malmö stad, 
Region Skåne och nu även med ett permanent statligt anslag med 3 miljoner årligen för att kunna 
verka som en starkare designnod i södra Sverige. Under 2020 har Svensk Form Väst fått en ansö-
kan beviljad av VGR för ett SPOK Väst, och fler regionalföreningar har visat intresse att arbeta 
med projektet som främjar ett hållbart samhälle genom god design. 

På grund av pandemin har många regionalföreningar fått ställa in sina fysiska aktiviteter, men ändå 
lyckats hålla igång verksamheten på andra sätt. Här nedan följer ett axplock av deras program.

 

SVENSK FORM DALARNA

Sustain Able Voices / Röster som håller 
(del av Formveckan Dalarna)
Wallénhallen, Leksand
5 okt - 11 okt 2020
Vernissage 5 okt 17.00

Utställningen visades i Wallénhallen, Leksands folk-
högskolas nya utställningshall som stod färdig i maj 
2020 och som uppförts med stöd av Allmänna Arvsfon-
den och Wallénstiftelsen.

I samarbete med IKEA Museum har Svensk Form tagit 
fram utställningen Sustain Able Voices – Ung Svensk 
Form. Den är skapad genom fotografier av utvalda verk 
från unga formgivare som medverkat i Ung Svensk 
Form från 2004 till idag. Utställningen består också av 
ett antal intervjuer med formgivarna bakom projekten.

ETT AXPLOCK FRÅN REGIONALFÖRENINGARNAS PROGRAM

Årets Formbärare 2020: Ulf Hanses, formgivare och Stefan Andersson, keramiker
Motiveringarna löd: 
I mer än ett halvt sekel har hans lekfulla funktionalism varit betydande för vår tids form och de-
sign. Representerad på såväl MoMA som Nationalmuseum och Japan Toy museum, har han spridit 
Dalarnas formgivning över hela världen. Årets formbärare är Ulf Hanses.

Med ett starkt uttryck och en skicklig hand låter han keramiken tala sitt språk. I en tid då vi digita-
liseras drar han oss ner på jorden och gör oss påminda om vad hantverk generellt, och keramiken 
specifikt, handlar om. Årets formbärare är Stefan Andersson

Styrelse:
Omid Massali, ordförande
Märta Kallur, vice ordförande
Kattis Karlsson Hofvander, kassör
Petter Kolseth, Sekretare
Pernilla Wåhlin Norén, ledamot
Ann-Louise Rönestål-Ek, ledamot
Karin Källberg, Ledamot
Valnämnd:
Petra Wåhlin Massali, valnämndsledamot
Jonna Fischer Matz, valnämndsledamot

Årsmötet hölls digitalt den 20 april 2020.

SVENSK FORM GOTLAND

Formslaget & Årets Formbärare
6 oktober 2020
Årets Formslag firades hos årets formbärare GKF 
(Gotländska Konsthantverkare och Formgivare) 
med mat, dryck och öppet hus. Pga av pågende 
COVID-Pandemi bjöd vi inte in utomstående. Dä-
remot höll vi dörren öppen för spontanta besökare 
under kontrollerade former. Tillsammans med 
övriga regionalföreningar firade vi Formslaget 
tillsammans digitalt via länk och SFG sände även 
Live från tillkännagivandet av årets formbärare.

Årets Formbärare 2020: Kooperativet Gotländ-
ska Konsthantverkare och Formgivare (GFK)
Motiveringen löd:
Kooperativet Gotländska Konsthantverkare och 
Formgivare, GKF, har i över 25 år varit en viktig 
knutpunkt för konst- och designområdet på Got-
land. Medlemmarna i GKF besitter stor hantverks-
skicklighet och arbetar ofta lokalt och med hållbar 
produktion. Tekniker, material, produktionssätt 
och utformning erbjuder välgjorda föremål för 
en hållbar och många gånger handgjord vardag. 
I galleriet på Wallérs plats bjuder de på utställ-
ningar där såväl lokala som internationella 
utövare lyfts. GKF visar kraften i den kooperativa 
idén – något som är av särskild betydelse i dessa 
prövande tider. Kooperativet Gotländska Konsthantverkare och Formgivare (GFK) valdes till 

Årets Formbärare 2020.

Omid Massali, ordförande Svensk Form Dalarna inter-
vjuades av SVT i utställningen Sustain Able Voices som 

var en  de många programpunkterna på Formveckan.
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Styrelse:
Joakim Bergbom, ordförande
Knut Stahle, vice ordförande
Jennifer Medin, kassör
Jonas Barros Eriksson, sekreterare
Erika Åberg, ledamot
Björn Pettersson, ledamot
Suppleant: - 

Övriga förtroendeposter:
Valberedningen: Emma Hanqvist & Maria Backlund 
Revisor: Maria Brunskog 

Årsmötet hölls den 20 mars under COVID- kontrollerade former i Grafikverkstadens lokaler i Visby 
där det bjöds på rundvandring i verkstaden visat av Knut Stahle med efterföljande middag i anslut-
ning till årsmötet.

SVENSK FORM JÄMTLAND

Formveckan med utställningen 
Sustain Able Voices / Röster som håller
18-28 november 2020

I samarbete med IKEA Museum har Svensk Form tagit
fram utställningen Sustain Able Voice, Ung Svensk Form.
Den är skapad genom fotografier av utvalda verk från
unga formgivare som medverkat i Ung Svensk Form från
2004 till idag. Utställningen består också av ett antal intervjuer
med formgivarna bakom projekten. Ung Svensk
Form initierades av Svensk Form och Form/Design Center
i Malmö redan år 1998. Utställningen har för varje år växt
och lockat många som idag är etablerade formgivare/
kreatörer i vårt land.

Utställningen blev ram för intervjuer och föreläsning på
länk. I utställningen visas verk av bland andra lokalt 
representerade designers som Emma Dahlqvist, Johanna
Nestor och Jens Peterson Berger. Ett samarbete med Region
Jämtland Härjdedalen, Designcentrum, Diös och IKEA
Museum. Plats: Hållbarhetsgallerian C:nen i Östersund.

Årets Formbärare 2020:  
Studion i Åre 
Motiveringen löd:
Studion i Åre är en plats där hållbarhet och medvetenhet är lika självklart som kvalitet och nyfiken-
het. Kollektivet med kreativa designers som verkar här, är enligt styrelsen de klarast lysande håll-
barhetsaktivisterna i länet. Tillsammans bildar de en ledstjärna för andra företagare att titta efter. 
Vi besökte Studion digitalt där de berättade om sitt kollektiv av företagare, hur de arbetar för att 
stärka det hållbara kulturutbudet i Åre genom småskalig produktion, hantverk, cirkulära affärsmo-
deller, workshops och events för allmänheten - deras passion och deras visioner.

Styrelse:
Lena Andersson, ordförande
Hanna Fogelberg, vice ordförande
Annja Wikberg, kommunikation
Marlene Holm, näringsliv
Karin Söderberg, sekreterare

Linda Hutigh, kassör
Jenny Persson, spons offentilg sektor

Kassör och kostymör Carina Ericsson avtackades och Annika Irgensdotter valdes till revisor. Karolina 
Nätterlund/Designcentrum fortsätter som valberedning.

Årsmötet hölls 11 mars. Samtidigt som Covid 19 viruset reglerar hur vi kan möta eller inte möta var-
andra alls, hann vi precis innan pandemin tog fart bjuda in medlemmarna till ett årsmöte. Vi bjuder på 
afternoontea och ser fotoutställningen Ljusår av astrofotografen Göran Strand. 

SVENSK FORM NORRBOTTEN

Under året har samtliga planerade aktiviteter ställts in på grund av pågående pandemi, förutom
medlemsmöte med föredrag och utdelande av priset årets Formbärare den 6 oktober.

Årets Formbärare: Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB
Motiveringen löd:
Ljus skapar kontraster, skuggor, kulörer och valörer. Ljus är betydelsefullt ur flera aspekter, för form och 
arkitektur, för vårt fysiska och psykiska välbefinnande, i sociala och kulturella sammanhang. Med en 
förmåga att ”se helheten och samtidigt måna om detaljerna” har Jan Forsmark under mer än 25 år ar-
betat målmedvetet och konsekvent med att ljussätta offentliga och privata miljöer. Han verkar i det tysta 
men är välkänd över hela landet för sitt arbete som ljusdesigner. Jans arbete med ljus ger avtryck och 
mervärde till människor genom alla projekt han är inblandad i. Ljusdesign med idérikedom och kvalitet, 
som både berikar stadsbilden och skapar stämning i skogsdungen.

Styrelse:
Margareta Grape, ordförande
Kicki Nilsson, vice ordförande
Mattias Berglund, kassör
Maria Juhlin, sekreterare
Ledamöter:
Viktoria Pettersson
Ann-Helen Rönnbäck (hoppade av styrelsearbetet i november)
Soy Lundqvist
Suppleant:
Therése Wintervy, Eva Öhrling, Pia Schmaltz

Valberedning:
Ann Jonsson och Pia Huuva

Årsmötet hölls den 31 mars i Luleå och via Zoom.
SVENSK FORM JÄMTLAND FIRAR SVENSK FORM 175 ÅR 2020

Jan Forsmark, Designat Ljus Europa AB valdes 
till Årets Formbärare 2020.

SVENSK FORM SMÅLAND

Årsmöte och visning i Bodafors
6 augusti

Beroende på Corona sköts årets årsmöte fram men i augusti var det äntligen dags! Vi träffades hos förra 
årets formbärare, Kulturgatan Bodafors, där Leif Burman visade oss årets utställningar Trä art 2020 och 
Slöjdvägar. Vi fick dessutom möta Emma Dahlqvist som är årets stipendiat i Wood Art Residence Boda-
fors. Sen blev det givetvis fika på Bageriet och årsmöte. Det fina vädret gjorde att vi kunde sitta utomhus 
och med behörigt avstånd.
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Capellagården, Öland, 
2020 års Formbärare.

Årsmötet hölls 12 mars hos 2019 års Formbärare  
Möbeldesignmuseum.

Ordförande Wilson Kalanzi med 2020 års Formbärare i Stockholm: 
Den Pedagogiska Designbyrån

Årets Formbärare: Capellagården
Motiveringen löd:
Capellagården har verkat i 60 år, hela tiden med hantverket och handens görande i centrum. Med material, teknik, 
hantverk och form i fokus, men också platsens självklara roll för helheten. Skolan bottnar i Carl Malmstens tradition 
och tankegångar med inspiration från det gamla bondesamhällets sätt att leva i arbetsgemenskap och självhushållning. 
Begrepp som idag är mera aktuella än någonsin i arbetet för ett hållbart samhälle. Tillgång till verkstäder och gedigen 
lärarkompetens inom respektive fack tillsammans med det praktiska görandet och handens upprepning ger eleverna en 
god hantverksgrund och materialkännedom som bas i deras skapande. En kompetens som ger dem både trygghet och 
frihet i deras vidare utövande. Det lokala och det globala paras genom internationella elever och gästföreläsare från när 
och fjärran. Genom sommarkurserna kan den intresserade allmänheten få del av skolans lärmiljö. Under sommarhalvåret 
är skolan också en länk i den öländska besöksnäringen med utställningar, tillgång till strövtåg i prunkande trädgårdsrum, 
plantskola och trädgårdsbutik, och sedan några år också ett trädgårdscafé i skolans anda. Skolan lever i traditionen och 
förhåller sig till samtiden i en god hållbar förening.

Styrelse:
Britt-Marie Börjesgård, ordförande, Jönköping  
Kristina Farwing, vice ordförande, Värnamo  
Sara Larsson, kassör, Huskvarna  
Nicolas Hansson, sekreterare, Växjö  
Anders Bergön, Växjö  
Kerstin Cedell, Växjö  
Camilla Carnmo, Växjö  
Elisabeth Johansson. Mörlunda  
Tove Martens, Ljungbyholm  
Carina Mollsjö, Jönköping

Årsmötet hölls 6 augusti i Bodafors.

Årsmötet hölls i Bodafors, 2019 års Formbärare.

SVENSK FORM STOCKHOLM

Formbussen
6 februari 2020

Under Stockholm Design Week repriserade vi förra årets succé med Formbussen Stockholm. 6 februari erbjöd Svensk 
Form Stockholm mässdeltagare att gratis låta sig transporteras mellan några olika centralt belägna utställningar och event 
i Stockholms stad.

Under pandemiåret 2020 har föreningens publika medlemsarrangemang varit ytterst begränsade. Styrelsen har arbetat 
med att omforma och utvärdera verksamheten inför nästa år.

Årets Formbärare: Den Pedagogiska Designbyrån
Motiveringen löd:
På bara 10 år har Den Pedagogiska Designbyrån brutit ny mark med lärandet inom konst och design som spännande, aktu-
ell och ny betraktelse av samhället utifrån barn och ungdomars perspektiv. Med en bred repertoar av workshops och publik 
verksamhet har Den Pedagogiska Designbyrån framgångsrikt nått barn och ungdomar, såväl som vuxna, genom design, 
konst och media. Med pedagogikens teori samt färg och form experimenterar Den Pedagogiska Designbyrån med bildens 
kraft i yttersta framkant för att hitta nya vägar för det inkluderande lärandet och synen på det.

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

Årsmötet hölls 12 mars hos 2019 års Formbärare på Möbeldesignmuseum.

SVENSK FORM SYD – FORM/DESIGN CENTER

Svensk Form Syd driver sedan 1964 Form/Design 
Center - den främsta mötesplatsen för arkitektur, design 
och konsthantverk i södra Sverige. Genom utställningar, 
programverksamhet, utvecklingsprojekt och tvärsektoriella 
samarbeten förmedlar och stärker vi våra ämnesområden regio-
nalt, nationellt och internationellt. Sedan 2018 är Form/Design 
Center utsedd som nationell nod för politiken för Gestaltad livs-
miljö i södra Sverige. Det statliga uppdraget blir fr.o.m. 2021 
permanentat. Som en öppen och inkluderande mötesplats riktar 
vi oss till en bred allmänhet i alla åldrar och utgör samtidigt ett 
centralt nav för branschaktörer. Form/Design Center drivs idag 
med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne 
och Statens kulturråd. 

BRANDNÄVA
24 september - 15 november 2020
Kollektiva improvisationer av Ivar Lantz och Elvira Varghans. 
Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva 
utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter 

Utställningen Brandnäva visades på Form/Design Center under 
hösten 2020.
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SVENSK FORM VÄST

Utställning 100 mönster 
10-12 mars 2020
Utställningen 100 Mönster visades i våra lokaler på Föreningsgatan 2
med tre tidigare Formvisare-stipendiater som hade ställt ut i New York på 
världens största mässa för mönster, print och konst i januari i år.

Årets Formbärare: Maria Erixon Levin / Nudie
Motiveringen löd:
Nudie med Maria Erixon Levin i spetsen är genom deras långsiktiga fokus 
på hållbarhet i alla led en förebild för svensk design. Ingen kan längre 
blunda för ett hållbart/cirkulärt tänkande. Nudie har haft det som ambition 
redan från starten. De bevisar att det är praktiskt möjligt att genomföra och 
är ledande i branschen.

Styrelse:
Anna Elzer Oscarson, ordförande
Lena Berglin, kassör
Dennis Kanter, sekreterare
Elsa Boman
Boel Hermansson
Afra Noubarzadeh
Martin Nyberg Inostroza
Revisor:
Marielle Lundsjö
Valberedning:
Andreas Kittel
Emma Fälth

Årsmötet hölls digitalt den 14 april.

Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med 
hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång – ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. 
Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.
 
Årets Formbärare: Kajsa Willner, designer
Motiveringen löd:
Med ett starkt intresse för material, hållbarhet och det tvärdisciplinära banar Kajsa Willner väg för formgivare att verka 
och ta plats på nya sätt. Detta genom att ständigt ifrågasätta och modigt utmana sig själv och sin omgivning. En enga-
gerad och initiativrik inspiratör och drivkraft på den sydsvenska designscenen, vars arbete når långt utanför landets 
gränser.

Styrelse:
Monica von Schmalensee, ordförande
Gunilla Kronvall , vice ordförande
Dorte Bo Bojesen, kassör, vd
Clara Åhlvik
Daniel Byström
Kajsa Bengtson
Leif Jakobsson
Jenny Nordberg  
Terese Alstin, personalrepresentant (t.o.m. 30.03.2020)
Johanna Ternerblom, personalrepresentant (fr.o.m. 30.03.2020)

Årsmötet hölls onsdagen den 30 mars 2020 på Form/Design Center i Malmö.

SVENSK FORM VÄRMLAND

Den pågående pandemin har gjort att årets verksamhets påverkats på 
flera sätt. De för våren planerade aktiviteterna ställdes in från början av 
mars och framåt. I början av hösten tog vi dock beslutet att försöka ha 
främst digitala medlemsmöten och seminarier/föreläsningar.

Årets Formbärare: Löfbergs, kafferosteri
Motiveringen löd:
Årets formbärare i Värmland är Löfbergs som i över hundra år påver-
kat den svenska kaffekulturen och ständigt fortsätter utvecklas och vara 
i framkant. Konsekvent och långsiktigt arbetar man med att förändra 
kaffebransch och kaffekonsumtion med ekologisk och social hållbarhet 
som ledstjärna. I detta arbete är paketering och formgivning både av 
varumärke och produkter i centrum. Löfbergs var tidiga med att jobba 
med klimatsmarta förpackningar och med att lyfta värderingsfrågor i sin 
kommunikation, och fortsätter hitta hållbara vägar till våra kaffekoppar.

Styrelse:
Jessica Edlom, ordförande
Ann Lundquist
Anna-Clara Einarsson
Gunilla Bruce
Carina Stejmar
Två platser vakanta.

Årsmötet hölls digitalt via Zoom den 6 maj 2020.

2020 års Form-
bärare i Värmland:  

Kafferosteriet 
Löfbergs Lila

Cecilia Pettersson, Camilla Boström, Anette Moberg 
medverkade i utställningen 100 MÖNSTER.

SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN

Designer’s Friday Sápmi
6 mars 2020
Fredagen den 6 mars 2020 genomförde vi Designers Friday Sápmi i samarbete med Samiska Veckan i Umeå. Det blev 
en trevlig och informativ kväll om drömmar och kraften som behövs för att förverkliga dem: en tydlig idé, designkom-
petens, tajming och uthållighet. Publiken bestod av trettio entusiastiska åhörare. Moderator var Svensk Form Västerbot-
tens ordförande Anna Burman Sjöberg. Ett arrangemang tillsammans med styrelsen och våra utmärkta medarrangörer. 
Som alltid, utmärkt grafisk form, Catharina Carlsson. Kvällens gäster Lotta Stoor och Piera Niila Stålka ville byta liv och 
skapa något som de själva saknade. Tillsammans är båda grundare, utvecklare och förvaltare av samiska företaget Stoor-
Stålka. Båda är vassa kreatörer inom design och smarta butiks-och IT lösningar.

Designers Friday Sápmi
6.3Livsstil, design och entreprenörskap

Kvällens gäster:
Lotta Stoor  & Per Niila Stålka
StoorStålka 
Moderator: Anna Sjöberg.
Fredag 6 mars, 18.00-20.00. 
Lokal: Naezéns bibliotek, Stora Hotellet.
Samarbete: Samiska veckan, Svensk Form Västerbotten, 
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji och Gotthards krog
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Årets Formbärare: Thomas Sandell, arkitekt och formgivare
Motiveringen löd:
Han har kallats både punkare och upprorsmakare. Arkitekten Thomas Sandells kreativitet rör sig likt Foucaults pendel 
framåt av sin egen kraft. Byggnader, möbler, material, projekt; allt präglas av idéburen professionalism och ömsint pre-
cision som håller i minst ett sekel. Människan och hennes behov är viktigast och olikheterna styr vilka lösningarna blir. 
Thomas bejakar kvaliteter som estetik och humor, gillar allmogens funktionsburna byggande och ser osentimentalt på hur 
dåtida element kan användas idag. Tack Thomas Sandell för alla sköna nyanser av Snö, fiffiga Miniflag, ljuvliga Miss och 
Mr Dottie, humoristiska TS, visionära Gåshaga Brygga, Forskningen, Vistet och Barbara… några nämnda, inga glömda. 
Vi ser fram emot fortsättningen!

Styrelse:
Anna Burman Sjöberg, ordförande
Sujy Lee, sekreterare
Catharina Carlsson, kassör
Emina Kovacevic, ledamot
Moa Koivuniemi Bogren
Leena Naqvi, ledamot
Marzieh Tangestani, ledamot
Monika Kichau, ledamot

SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND

Medlemsresa till Åre Höstmarknad
22 augusti 2020

Den 22 augusti genomfördes årets medlemsresa till Island tree houses i Haverö. Ett 20-tal medlemmar följde med, de 
transporterades dit utspritt i bilar för att hålla ett bra avstånd på grund av smittorisken av Corona. På ditvägen besöktes 
Saluhallen Artisan Food i Ånge. I Haverö fick föreningen en guidad visning av trädhusen efter att ha fått åkt ut till ön 
med roddbåt. Efteråt besöktes naturreservatet Haverö Strömmar och på hemvägen åt föreningen middag på Mitt musteri i 
Borgsjö. Som alltid vad resan väldigt uppskattad av medlemmarna som åkte med.

Årets Formbärare: Jonas Boström, Doktorand i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet
Motiveringen löd:
Till Årets formbärare i Västernorrland utser vi en person som med stort mod, uthållighet och engagemang jobbar för 
att utveckla hälso- och sjukvården med hjälp av tjänstedesign. Trots motstånd fortsätter han att kämpa för att förbättra 
andras situation, på ett för länets sjukvård nytt sätt. Han inspirerar till utveckling genom tjänstedesign och han har 
bidragit till att flera designers fått anställning i regionen. Genom nationell samverkan i nätverket Experio Lab Sverige 
medverkar han dessutom till att kunskap och erfarenhet sprids och utvecklas. Att lyssna och förstå, se mönster och ringa 
in det verkliga behovet, innan ett stort förändringsarbete påbörjas, är självklart för honom. Han tror på designprocessen 
som metod för att göra skillnad och han tror på att fråga och samskapa med användare istället för att sitta på ett kontor 
och gissa.

Styrelse:
Anna Fossane, ordförande
Vicci Andersson Sjöbom, vice ordförande
Signe Weiss, sekreterare
Kristina Brink, kassör
Kristina Jeppson, vice sek, grafisk form
Niklas Öhrberg, dok. Ansvarig, foto, web
Mona Wärdell Nilsson, medlemsansvarig
Louise Dahl, suppleant

Till ordinarie revisor valdes Anna Greta Bäck.
Valberedning består av Kerstin Stickler och Patricia Joneström.

Årsmötet hölls digitalt via Zoom den 7 april.

Stina Wessman, ordförande i den nybildade regionalföreningen Svensk Form 
Västmanland. I bakgrunden syns resten av styrelsen.

SVENSK FORM ÖREBRO LÄN

OMFORMERA!
7 mars 2020

Under ”Hållbarhetsfestivalen 2020: Hållbar inredning & design” på ReTuna i Eskilstuna, så kom finalen på 
Omformera att äga rum. Omformera är ett hållbarhetsprojekt som i mars mynnade ut i en jurybedömd utställ-
ning på ReTuna i Eskilstuna, utifrån de fyra kriterierna Hållbarhet – Design – Säljbarhet – Skalningspotential. 
Ett jubileumsarrangemang av Svensk Form Örebro län i samarbete med ReTuna. Initiativet var vårt, och från vår 
sida var det Saga Melina, Karin Foberg och Simon Tullstedt som svarade för engagemanget i projektet. Juryns 
vinnare blev Rasmus Malbert med sin Pall/piedestal. Hedersomnämnande gick till Anny Jernberg med sina Glas. 
Folkets vinnare blev Hannes Öhman med sin Kockbänk. Mer kan läsas på www.omformera.se

SVENSK FORM VÄSTMANLAND

Under Svensk Forms 175-årsjubileumsår 2020 bildades den 14:e regionalföreningen: Svensk Form Västmanland.

Med stor respekt för coronapandemin så kommer året 2021 att inriktas på planering och en start för verksamheten kom-
mande år – 2022. En långsiktig strategi och plan. Vi skall träffas och inspireras! Målsättningen är att lyfta och synlig-
göra miljöer och platser i alla våra 10 kommuner i Västmanland. Mötesplatser som är tillgängliga för alla! Design, form, 
arkitektur, miljö/hållbar framtid, Agenda 2030, konstnärlig gestaltning, konsthantverk m.m. Via utställningar, workshops, 
föreläsningar, offentliga samtal, internationella samarbeten m.m. Nyskapande tankar och idéer från Västmanland.  
Vi formar framtiden tillsammans!

Styrelse:
Ordförande. Stina Wessman, Kolbäck
Lennart Nilsson, Västerås
Leif Jonsson, Västerås
Elisabeth Nyhlén, Uttersberg/Skinnskatteberg
Anders Berglund, Stockholm
Rolf Lindström, Västerås
Ragnhild Krupicka, Surahammar

Suppleanter:
Petra Jablonski, Sala, kulturutvecklare Sala kommun
Vesna Kranjec, Västerås, bygglovschef Västerås Stad

Arbetsutskott:
Lennart Nilsson
Stina Wessman
Anders Berglund

Adjungerade:
Anna Eilert, Köping
Tobias Gillberg, Arboga

2020 års Formbärare i Västernorrland:  
Jonas Boström

Utställningen 
OMFORMERA! 
ReTuna den 7 mars.
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SAMARBETEN MED ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 2020

ArkDes
Beckmans Designhögskola
Borlänge Modern
Centrum för Näringslivshistoria
Dataspelsbranchen
Design Sweden
Expo 2020 kansliet
Form/Design Center, Malmö
HDK
Konstfack
Malmö Stad

Region Västerbotten
Röhsska museet
Statens fastighetsverk
Stiftelsen för Garverinäringens 
Främjande
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Stockholm Furniture and Light Fair
Stockholm Fashion District
Svenska ambassaden i Washington DC
Svenska institutet
Svenska Tecknare

Sveriges Arkitekter
Svenskt Trä
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Fashion Council
Swedish Fashion Association
TEKO
TMF, Trä- och möbelindustriföretagen, 
Umeå stad
Utrikesdepartementet
Visit Stockholm
Visit Sweden

SVENSK FORM I SIFFROR 2020 (2019) 
 
Medlemmar 2 800 (3 000) 
Regionalföreningar 14 (13), Obs SF Västmanland bildad i slutet av året 
Bemanning kansliet Stockholm 10 (anställda + återkommande konsulter)
Omsättning Svensk Form 11 miljoner SEK (13)
Omsättning Form/Mandelgren Magazine AB 3 miljoner SEK (4,7)
Statligt bidrag Svensk Form ca 4,7 miljoner SEK (ca 4,7 miljoner SEK),
samt kompensation för intäktsbortfall p.g.a. pandemin med 250 TSEK
Utlandssatsningar 1(2) + Jurymedverkan i Korea Sweden Young Design Award. Den stora Milano-
satsningen ställdes in pga pandemin
Antal visningar i utlandet 1 (1) Sustain Able Voices 
Antal turnerande utställningar i Sverige 4 (1) 
Publika program i Sverige (moderföreningen) 31 (28) 
Publika program Internationellt (moderföreningen) 1 (2)
Antal besökare kansliet Mycket lågt pga pandemin 200 (950) varav internationella 25 (100)
Publika program regionalföreningar 210 (237)
PechaKucha Night Sverige 5 gånger (12) 
Svensk Forms nyhetsbrev Sverige 11 ggr/år, 17 000 /per gång (12 ggr/år 17 000 per gång)
FormReport nyhetsbrev på engelska 5 ggr/år, 12 000 mottagare/gång samt på svenska 14 ggr/år, 17 000 
mottagare/gång (17 000)
Form Facebook följare 107 062 (106 953) 
Form Instagram följare 7 411 (7 138)   
Formdebatt på Facebook 1 419 deltagare (1 274)
Svensk Form Instagram 20 108 följare (18 316) 
Svensk Form Facebook följare 9 967 (9 153)  
Digitalt designarkiv 4 367 antal användare (4 300)
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 3 anmälda ärenden, 1 yttranden (3, 2)
Företagspoolsmedlemmar 45 (51) 
Förmånsbutiker, hotell, museer 49 (52)
FORM distribution internationellt 257 prenumeranter (288) 

Årets Formbärare: Markus Cederberg, fotograf
Motiveringen löd:
Marcus Cederberg är stockholmaren som sedan många år bor och verkar i Örebro. Till yrket chef inom olika om-
råden, i hjärtat en fotograf som gett den minimalistiska bilden en helt ny innebörd. Det första inlägget på Marcus 
Cederbergs instagramkonto gjordes den 25 augusti 2013, det andra lades upp den 1 februari 2014. En försiktig start 
som dock redan från början fick över 500 följare. Idag har Marcus drygt 115 000 följare och mellan 5 000 och 12 
000 av dem gillar varje foto som publiceras. Marcus har även fått ett internationellt erkännande då han medverkat 
med tre av sina fotografier på världens största fotoevent, ”Photoville” i Brooklyn och haft en film på en billboard på 
en fasad i centrala Los Angeles. Marcus är fotografen med fokuset inställt på det unika, sparsmakade uttrycket. Han 
prisas för sin utsökta minimalistiska fotokonst med ett alldeles eget perspektiv. Motiven är grafiskt fulländade, med 
vackra pastellfärger, bilder som väcker nyfikenhet och som gör en glad. Fotografierna ger ett gediget designat uttryck 
som inspirerar. Till varje bild följer en liten berättelse som väcker tankar eller får en att dra på smilbanden. 

Styrelse:
Jonas Linder, ordförande
Karin Foberg, sekreterare 
Simon Tullstedt 
Harriet Arnold 
Synnöve Borup, kassör 
Saga Gevargez 
Catherine Giacomini 

Årsmötet hölls digitalt den 14 april.

SVENSK FORM ÖST

Sustain Able Voices / Röster som håller
September - oktober 2020

Östergötland blev första anhalt för 
vandringsutställningen Sustain Able Voices 
/ Röster som håller. Svensk Form Öst 
lyckades ställa ut på tre ställen:
14/9 – 18/9 Campus Valla, Linköpings 
universitet
21/9-26/9 Hallarna, Norrköping
4/10-16/10 Skylten, Linköping

Årets Formbärare: 
Tina och Bengt Arne Ignell, tidskriften Vävmagasinet
Motiveringen löd:
Varje år sedan 2004 har de levererat fyra nya inspirerande nummer, fyllda med välskrivna artiklar, professionella 
fotografier och tydliga vävbeskrivningar. Med hjärtat i vävkonsten, från hjärtat av Östergyllen, skapar de tillsam-
mans en inspirerande och informativ skrift som når en bred publik, även långt utanför Sveriges gränser. Deras 
arbete präglas av nyfiket sökande, efter nya infallsvinklar och estetiska uttryck, i en väv med tillsynes oändliga 
möjligheter. Här varvas, i en stadig varp, genuint textilhantverk med rika inslag från samtidens experimentella 
skapande. Fram växer en lång och spännande matta, nummer för nummer, med artiklar som förnöjer och för-
medlar viktig kunskap, för en hållbar framtid som värdesätter handens arbete. Det är en väldesignad produkt de 
levererar, gång på gång, med hög visuell kvalitet.

Styrelse:
Disa Bennich, ordförande
Mats Nåbo, vice ordförande
Maja Meurling, sekreterare
Stina Gunnarsson, kassör 
Lena Grip
Lotta Ahlvar
Hanna Uhrberg
Hanna Larsson

Årsmötet hölls den 27 mars i Coffice lokaler i Norrköping.

Svensk Form Öst + utställningen Sustain Able Voices / Röster som håller.
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svenskform.se
#svenskform
@svenskform


