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Svensk Form 2015
EN BERÄTTELSE I ORD OCH BILD

ÅRET SOM GÅTT

2015 firade vi att föreningen Svensk Form fyllde 170 år och tidningen Form 110 år. Därför har vi

2015 inleddes med goda nyheter från Kulturdepartementet med en höjning av det årliga

gjort en utförligare verksamhetsberättelse än vanligt i ord och bild, sammanställd av vår

regeringsuppdraget med en miljon kronor, där vi fick gehör för vår äskande att ”stärka den

praktikant Sara Åkerman Börje. Ett jubileum är en utmärkt anledning till återblick och analys.

rikstäckande närvaron genom föreningens aktiva regionalföreningar i samverkan med

Att fundera över varför vi gör det vi gör, att stämma av hur det kopplar till vår nuvarande stra-

regionerna”. Beskedet kom lägligt mitt i det lobbyarbete vi genomfört via Mats Svegfors

tegi, våra långsiktiga visioner och vår historia. Att ta oss an samtidens utmaningar, att tro på

förstudie ”Upplev Kultur Var Dag” för att införa arkitektur och design som eget område inom

designens utvecklingskraft i samhället, att brinna för bredden och skapa opinion är delar av vår

Kultursamverkansmodellen. Förstudien blev även ett inspel till den statliga utredningen

humanistiska grund. Samarbeten är mera avgörande än någonsin för att åstadkomma förändring,

”Gestaltad Livsmiljö” för en ny svensk arkitektur- form- och designpolitik. Svensk Form menar

med myndigheter, näringsliv, organisationer, enskilda utövare och användare. Svensk Form är en

att nya politiska mål endast kan nå ut och verkställas effektivt genom flernivåstyrning, dvs inte

självklar nationell formrepresentant med ett unikt nätverk över hela landet och internationellt,

bara nationellt utan även regionalt och kommunalt.

och ett rikt utbud av aktiviteter som engagerar många.
Formslaget som firas i samband med föreningens födelsedag den 6 oktober är ett tillfälle att
Medlemmarna utgör basen med numera tretton regionalföreningar som verkar lokalt och

manifestera att vi är en oberoende och enad rikstäckande förening. Under 170-årsfirandet

regionalt. Som oberoende förening kan vi vara snabba, flexibla och handlingskraftiga. Ständigt

passade vi på att lansera den nyinspelade filmserien Levande Design simultant över hela landet,

med samma mål att stimulera designutveckling och skapa en bättre framtid för så många som

med intervjuer av nyckelpersoner från designområdet.

möjligt. Det sociala engagemanget har löpt som en röd tråd genom föreningens historia.
När det gäller opinionsbildning är Form en förutsättning och vår främsta medlemsförmån.
Tidningen deltar i samhällsdebatten och förmedlar kunskap i såväl papperstidningen som i
tillhörande digitala och sociala kanaler. Svensk Forms egna digitala kanaler och publika
evenemang bidrar till kunskapsplattformen.
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Svenk Form 2015
Utmärkelserna Design S och Ung Svensk Form är andra former för att sprida kunskap om

Vi tillhör inget skrå, har inget egenintresse, utan arbetar med branschorganisationer och företag

vad design kan göra, förutom det självklara att premiera framgångsrik design, företag och

inom hela det breda designområdet, liksom med designintresserad allmänhet. Trots att vi är värl-

formgivare. Aktuella frågeställningar och nya rön tas upp i utställningar och seminarier

dens äldsta designorganisation, är det inga föråldrade institutioner som nu passerat 170 och 110

kopplade till utmärkelserna. Inom Design S är digitalisering och tjänstedesign två prioriterade

år, utan två vitala kämpar som alltid ska finnas mitt i samtiden.

fokusområden. För hundra år sedan skapade vi vackrare vardagsvaror, idag befinner vi oss
mitt en global digitalisering, där Sverige lyckats ligga långt framme tack vare vår användar-

Under året har flera tongivande personligheter inom svensk design gått bort. En av dem var Svensk

vänliga tradition och innovationsrika historia. Internationalisering har fortsatt under 2015,

Forms driftige VD Johan Huldt, som ledde verksamheten mellan åren 1996-2002. Hans ständiga

dels för att främja svensk design internationellt, men lika mycket för att ta världen hit och för

mantra ”formen är samhällets största kultursektor” är fortfarande lika aktuellt.

att stimulera mångfald och inkludering i Sverige.
Tack alla medlemmar för ert engagemang!
I dag är arkitektur och design närvarande i våra liv på ett helt annat sätt än tidigare, och

Stockholm i maj 2016

människor ska självklart kunna delta i det offentliga samtalet och påverka. Svensk Form
vill vara med och driva utvecklingen framåt och bidra till starkare engagemang. Inför 2016
blir en av våra största frågor att söka skapa en efterlängtad regional mötesplats för design i
Stockholm, vilket också är en huvudfråga för den nybildade regionala Svensk Form-föreningen i Stockholm.

Ewa Kumlin,
VD Svensk Form
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Vi på Svensk Form 2015
FÖRENINGEN SVENSK FORMS STYRELSE

Stina Nilimaa Wickström
Ordförande

Jenny Lantz
Vice ordförande

Björn Göransson

Sara Szyber

Katja Pettersson

David Carlson

Britt-Marie Börjesgård
Regionalföreningsrepresentant

Katarina Widegren
Regionalföreningsrepresentant

Ewa Kumlin
VD		

Anders Englund

Henrik Orrje
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Vi på Svensk Form 2015
KANSLIET
Ewa Kumlin
VD övergripande Svensk Form och Form

Anneli Wardell
Ekonomiansvarig/administrativ chef,
Svensk Form och Form.

Anita Christiansen
Bibliotekarie/föreningsansvar/
opinionsnämden.

Helene Wallin-Hedström
Administrativ Assistent, slutat 1 december
2015

Anna Belander
Kommunikationschef, tjänsteledig. Slutat
den 1 oktober 2015.

Elna Lassbo
Marknads- & PR-ansvarig, föräldraledigt
från 1 maj 2015.
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Vi på Svensk Form 2015
Emma Olofsson
Kommunikatör från 15 april 2015.

Linda Johansson
Projektledare, slutat april 2015

EXTERN PERSONAL

Anna Blomdahl
Internationell samordnare.

Karin Wiberg
Projektledare.

Mikael Granberg - Kommunikatör
Regional samordnare

Jan Östvold
Försäljningschef.

Erika Zinders, register.
Håkan Norelius, datakonsult.
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Vi på Form 2015
PRODUKTION AV MANDELGREN MAGAZINE AB
Bo Madestrand
Chefredaktör.

Salka Hallström Bornold
Biträdande chefredaktör.

Sofia Hallström – Marknadschef FORM
Redaktör, marknadschef. Slutat 1 december.

Kai Ristilä
Art director.

Christtina Lund
Försäljningschef, slutat mars 2015.

Anci Carlsson
Annonsförsäljare, slutat april 2015.
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Vi på Form 2015
Linda Gren
Försäljningschef.

Kristina Zdilar

Annonsförsäljning.
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Svensk Forms historia 1845-2015
Världens äldsta designorganisation – så beskrivs ofta Svensk Form, som fram till 1976 hette

Vardagsvarorna behövde en konstnärlig gestaltning, vara praktiska och enkla att sköta.

Svenska Slöjdföreningen. 1845, då föreningen bildades, betydde ”slöjd” produktion i största

”Konstnärerna till industrin” blev målen för den förmedlingsbyrå som föreningen startade 1914.

allmänhet. Varför behövdes en förening för detta? Den Söndagsritskola för hantverkare som

Hemutställningen på Liljevalchs 1917 blev genombrottet med hundratals nya produkter – allt från

konstnären Nils Månsson Mandelgren startat 1844 hade en urusel ekonomi. En förening skulle

dricksglas till hela rum avsedda för arbetarklass och lägre medelklass. Konstnärernas insatser

kunna ge stöd. Skolan, nuvarande Konstfack, drevs av Slöjdföreningen fram till 1860, då staten

ledde till en växande internationell uppskattning, bl.a. på den stora Paris-utställningen 1925, på

tog över.

Metropolitan i New York 1927, i Paris 1937, i New York 1939, på Triennalerna i Milano från 1948
och framöver, på vandringsutställningar i USA, Australien och under senare decennier runt om i
världen.

På 1940-talet kom konsumenternas behov och kunskaper i fokus. Bo-kommitténs kurser runt
om i landet startade 1944. Året dessförinnan, 1943, hade föreningen inrättat tre sektioner för
respektive konsumenter, producenter och formgivare. Föreningens lokalavdelning i Malmö sedan
1945, nuvarande Form/Design Center, blev sinnebilden för hur en livsbefrämjande och
stipendieceremonin. barnvänlig konsumtion skulle kunna vara. 1970 formulerade en ledare i
Redan från första början verkade Svensk Form aktivt som opinionsbildare. Föreningen grep tag
Form de pedagogiska ambitionerna så här: ”Vad Slöjdföreningen strävat efter är emellertid inte
i fler uppgifter, som att ansvara för Sveriges deltagande i internationella utställningssammanatt lyfta pekpinnar – ge konsumenterna möjligheter till jämförelsen och att stimulera till kritiska
hang, publicera gratis mönsterblad till hantverkare runt om i landet, ge ut informationsskrifter
reflektioner.”
om tillverkning, stödja unga konsthantverkare och formgivare med stipendier, öppna ett
museum med pedagogiskt och stilhistoriskt ordnade föremål, som överlämnades till Nationalmuseum, och grunda en tidskrift 1905, som 1932 fick namnet Form.

170 år i samtiden! logga
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Vår historia 1845-2015
Utställningarna har debatterat behoven i samhället. Stockholmsutställningen 1930 med ett

Kunskaperna om design måste spridas. 1999 fick Svensk Form ett treårigt nationellt uppdrag

omfattande funktionalistiskt program. Jubileumsutställningarna i Stockholm och Göteborg 1945

för att öka allmänhetens och myndigheters insikter om designens betydelse. Därför flyttade

tog upp bostadsbehov och bofrågor. Helsingborgsutställningen 1955 – H55 – lyfte fram efter-

Svensk Form år 2000 till Skeppsholmen i Stockholm för att få en publik arena. Två år senare

krigstidens nya moderna livsmönster. Konsthantverksutställningen Form Fantasi på Liljevalchs

tilldelades föreningen ett statligt anslag för att skapa en mötesplats för form och design. 2005

1964 uttryckte en längtan efter lekfullhet och sinnlighet. På 1960-talet var den offentliga miljön

utsågs av regeringen till Designår. Kampanjkontoret drevs av Svensk Form och resultatet blev

i fokus och på 1970-talet diskuterades livskvalitet och ekologiska frågor – gestaltade bl.a. i

drygt 1 600 projekt över hela landet 2006 lanserades den nya utmärkelsen

utställningen Vara & Undvara på Kulturhuset i Stockholm.

Design S – Swedish Design Awards tillsammans med SVID och Sveriges Reklamförbund.

Utmärkelsen fokuserar på designens problemlösande funktion och genomförs vartannat
år. Styrelsen antog hösten 2010 en ny strategi för de närmaste åren: att satsa på Form och
internationalisering. 2012-2013 har Svensk Form haft ett modeuppdrag från regeringen,
vilket innebär att föreningen har möjlighet att samverka med modeveckorna under åren och
dessutom se till att mindre och unga designer kan delta och etablera sig på de internationella
marknaderna.
Men alltför få industrier använde sig av professionella designer. Juryurvalet Utmärkt Svensk
Form under åren 1983-2002 var ett sätt att lösa denna brist. Både designer och tillverkare skulle

Åren 2013-2015 fortsatt fokus på internationalisering, tidningen Form och att stärka den

uppmärksammas. 1985 invigdes Design Center i Stockholm med utställningen ”Därför Design”.

rikstäckande närvaron genom Svensk Forms aktiva regionalföreningar i samverkan med

Design gäller inte bara produkter utan också hur man kommunicerar med omvärlden, något som

regionerna. Under 2015 lades stor vikt vid politiskt lobbyarbete i samband med utredningen

utställningen NordForm90 i Malmö 1990 bl.a. visade.

Gestaltad Livsmiljö.
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Årsmöte 2015

Formsafari på Konstfack
den 23 maj.

ÅRSMÖTE 2015
Årsmötet hölls lördagen den 23 maj på Svensk Form i Stockholm. De flesta regionalföreningar var
representerade liksom ett trettiotal medlemmar. Mötet leddes av ordförande
Stina Nilimaa Wickström. Därpå följde utdelning av Svensk Forms Stipendium om 20 000 kronor
ur Beijers, Kaldérens och Wallmarks fond till ”person med konstindustriell inriktning”, som gick till
Johan Lindberg, utbildad på Beckmans designhögskola, för att användas till en studievistelse vid
Fiskars i Finland. Sedan december 2014 förvaltar Svensk Form ytterligare en fond, nämligen Axel
Larssons Minnesfond. Stipendiet om 20 000 kronor delades ut första gången till
möbelformgivaren Lukas Dahlén. Axel Larssons barn deltog under stipendieceremonin.

Cajsa Wessberg, examenselev på
Beckmans Designhögskola 2015
berättar om sitt examensarbete
”Köttdjur”.
FORMSAFARI
Efter årsmötesförhandlingar och stipendieutdelning åkte deltagarna på Formsafari till
vårutställningarna på Beckmans designhögskola och Konstfack.

Anneli Wardell och Stina Nilimaa
Wickström i Svensk Froms bibliotek
den 23 maj.
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Regionalföreningar 2015
REGIONAL VERKSAMHET
Svensk Form Syd, med Form/Design Center, har sedan många år speciella förutsättningar genom
Svensk Form hade under 2015 sammanlagt 11 regionalföreningar, med två nya under bildande,
sin publika verksamhet med starkt stöd och samverkan med Malmö Stad och regionen, med 4,6
Värmland och Stockholm. Regionalföreningarna utgör basen för föreningens rikstäckande
miljoner kronor årligen genom Kultursamverkansmodellen. Ett nytt inslag i Skåne är att man får
verksamhet. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med andra regionala
ett regionalt utvecklingsbidrag för match-making mellan företag och formgivare, enligt modell
aktörer såsom kommun, landsting och länsstyrelse, liksom med hemslöjdsförbund, museer
Den Nya Kartan, där 24 formgivare arbetat med 24 skånska tillverkare med nya produkter, för att
och näringsliv. Tack vare den förstudie som Svensk Form initierat, utförd av Mats Svegfors på
undersöka möjligheterna för stärkt lokal produktion. I Västra Götaland med Svensk Form Väst har
uppdrag av Dalarnas landsting i samverkan med Örebro och Västernorrlands regioner, hoppas
man under tre år haft ett årligt kulturstrategiskt uppdrag från regionen, som från och med 2016
vi att design och arkitektur ska stärkas i den kulturella samverkansmodellen och regionernas
gjorts om till ett regelrätt verksamhetsbidrag till Svensk Form Väst om 300 000 kronor,
kultur- och näringslivskontor på sikt, såsom man gjort i Dalarna. Två regionalföreningskonfevarav 100 000 kronor ska delas ut som stipendier för internationell närvaro till mindre företag och
renser har under året arrangerats i Stockholm, en under Stockholm Design Week i samband
formgivare.
med möbelmässan i februari, den andra 17-18 oktober.
I Umeå har man ett bidrag om 100 000 kronor från kommunen för att genomföra fyra tillfällen
Svensk Forms rikstäckande betydelse och synlighet märktes framför allt under firandet av
med PechaKucha om året. Svensk Form Västernorrland arbetar nära Design i Västernorrland, som
170-årsjubileet, som anordnades under det årliga Formslaget den 6 oktober, klockan 18.45
verkar mest med näringslivsdelen och designmetodik och samarbetar med Designregion Sweden.
året då föreningen bildades. Tack vare höjt statligt bidrag för rikstäckande närvaro och regional
Svensk Form Västernorrland har nära samverkan med Länsmuseet i Sundsvall. I Örebro, har den
samverkan 2015 kunde en del av årsbidragen till regionalföreningarna återinrättas, och vi
årliga designveckan med modetema och firandet av Formslaget gjort att Business Örebro kommer
kunde tillfälligt anlita en regional samordnare på kansliet i Stockholm. Regionalföreningarnas
att flytta modeveckan så att den sammanfaller med Formslaget den 6 oktober.
digra programverksamhet redovisas separat, samtidigt vill vi framhålla hur många regionala
samarbeten som förstärkts under året, tack vare idogt lobbyarbete. Som exempel kan nämnas
att flera regioner har infört arkitektur, form och design i sina kulturplaner.
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Regionalföreningar 2015

Besök på Moderna Museet tillsammans
med Jonas Linder, Britt-Marie Börjesgård
och Anneli Linder.

Regionalföreningskonferens i Svensk
Forms bibliotek. Stockholm den 17
oktober 2015.

Gruppbild under regionalföreningskonferens den 16-17 oktober.
Från vänster: Ewa Kumlin, Christine Sundberg Carendi, Anita
Christiansen, David Leidenborg, Camilla Lindahl, Daniel Svahn,
Anna Fossane, Lena Allheim, Björn Göransson, Katarina Widegren,
Kiki Hammarström Amnow, Jonas Linder, Monica Kichau, Mikael
Granberg, Anneli Linder och Mia Åhman.

Gruppbild från
Regionalföreningskonferens i Svensk
Forms bibliotek. Stockholm, 4 februari
2015.
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Formslaget och Formbärare 2015
Som ett sätt att uppmuntra god design och visa betydelsen av ett lokalt engagemang och att
Svensk Form är en enad rikstäckande förening har vi sedan 2013 utsett regionala Formbärare,
som kommuniceras individuellt och gemensamt. Personer, institutioner eller initiativ som
påverkat utvecklingen. Formbärarna blir ambassadörer som marknadsförs under ett år, deltar i
seminarier eller workshops, ibland utställningar.

ÅRETS FORMBÄRARE 2015
Dalarna: Hanna Nielsen, konstnär/formgivare.
Gotland:Körsbärsgården, konsthall/skulpturpark.
Jämtland: Spilloteket, skapande verkstad.
Norrbotten: Nordmark & Nordmark Arkitekter AB.

Svensk Form 170 år i samtiden

Välkommen på filmpremiär och tårtkalas!

Småland: Gunnel Svensson, Bsweden/Belysningsbolaget.
Stockholm: Gustavsbergs konsthall.
Syd: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö.
Värmland: Sticky Beat, digital upplevelsebyrå.
Väst: Helena Hansson, designer.
Västerbotten: Gunnel Sahlin Rafstedt, glasformgivare.
Västernorrland: Annso Grahn och Ulrika Bos Kerttu, länshemslöjdskonsulenter.

Helene Wallin Hedström och Ewa Kumlin
utanför Svensk Forms bibliotek

Jubileum är en bra anledning att reflektera både över historien och framtiden. 170 år är
en lång tid! Svensk Forms styrka har i alla tider varit att omedelbart ta sig an samtidens
utmaningar. Vi firar 170-årsjubiléet med Formslag simultant över hela landet – du är
välkommen, vart du än befinner dig! I Stockholm firar vi i två steg – först film, sedan fest!
Självklart är du välkommen på båda – det ser vi gärna!
FILMPREMIÄR – Nyproducerade filmer ”Levande Design”
Vi börjar med premiärvisning av 13 nyproducerade kortfilmer i projektet Levande Design. I filmerna får
vi möta ett antal nyckelpersoner inom svensk formgivning som t. ex. Lennart Ekmark, Gunilla Lagerhem
Ullberg, Margareta Van Den Bosch, Kristina Torsson, Ivan Ludvigsson, Tom Hedqvist, Birgitta Hahn, Ingrid
Giertz Mårtensson, Dick Johansson och Maria Åström. Intervjuar gör Kerstin Wickman, Hedvig Hedqvist och
Rebecka Tarschys. De har dessutom själva blivit intervjuade av Forms reportrar Bo Madestrand och Salka
Hallstöm Bornold. Tack till Familjen Erling-Perssons Stiftelse som gjort projektet Levande Design möjligt.
Filmerna är en fortsättning av de 26 intervjuer som spelades in 2007–2008.
Plats: Moderna museets filmsal
Tid: 17.45
OSA: Meddela oss namn och e-post senast 1 okt till rsvp@svenskform.se
(OBS! Begränsat antal platser)
FORMSLAG & FORMBÄRARE – 170 tårtor står och väntar på dig
Efter filmvisningen går vi över till Svensk Forms bibliotek där vi bjuder på tårta och bubbel under
uppsluppna former. Levande Design-filmerna rullar i bakgrunden. Den nybildade regionalföreningen
Svensk Form Stockholm utser årets Formbärare i regionen. Missa inte detta!
Plats: Svensk Form, Svensksundsvägen 13
Tid: 18.45–sent
OSA: Nej
VARMT VÄLKOMMEN!
Hälsningar från Svensk Form – en livlig 170-åring

Örebro län: Kavalkad, butik.
Öst: Kulturkvarteret Hallarna.

Tack IKEA för tårtorna! Tack Lauritz.com för vin från er vingård Château Vignelaure!

Inbjudan till år 2015 Formslag
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Årets Formbärare Jämtland
Spilloteket, skapande verkstad

Årets Formbärare Småland
Gunnel Svensson, Bsweden/Belysningsbolaget
i Herråkra

Årets Formbärare Norrbotten
Nordmark & Nordmark Arkitekter AB

Årets Formbärare Gotland
Körsbärsgården, konsthall/skulpturpark

Årets Formbärare Örebro län
Kavalkad, butik

Årets Formbärare Dalarna
Hanna Nielsen, konstnär/formgivare

Årets Formbärare Öst
Kulturkvarteret Hallarna, Norrköping
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Årets Formbärare Värmland
Sticky Beat, digital upplevelsebyrå

Årets Formbärare Väst
Helena Hansson, designer

Årets Formbärare Västerbotten
Gunnel Sahlin Rafstedt, glasformgivare

Årets Formbärare Stockholm
Gustavsbergs konsthall

Årets Formbärare Västernorrland
Annso Grahn och Ulrika Bos Kerttu,
länshemslöjdskonsulenter
För mer info:

Årets Formbärare Syd
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör
Malmö
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Svensk Forms stipendier 2015
STIPENDIER

Lukas Dahlén får stipendium ur Axel
Larssons Minnesfond med motiveringen:
"För ett visat gestaltningskunnande i design
med formspråk för såväl stora som
små artefakter, som vilar på god känsla i
material och form."

Svensk Form förvaltar tre stipendiefonder och utdelning ur en av fonderna sker varje år.
Stipendiets inriktning beror på ur vilken av fonderna stipendiemedlen tas. Svensk Form delar
i huvudsak ut stipendier till yngre personer med konstindustriell utbildning för utlandsstudier.
År 2015 delade Svensk Form ut ett stipendium om 20 000 kronor ur Beijers Kalderéns och
Wallmarks fond till Johan Lindberg, utbildad på Beckmans designhögskola, för en arbetsvistelse i Fiskars, Finland. Svensk Forms Stipendienämnd består av Ewa Kumlin, VD, Synnöve Mork,
formgivare, Magnus Silfverhielm, arkitekt SIR och SAR, Kerstin Wickman, professor samt
Hanna Grill Lyssarides, konsthantverkare. Sedan december 2014 förvaltar Svensk Form en ny
stipendiefond till minne av möbelformgivaren och inredningsarkitekten Axel Larsson. Han var
verksam som möbelformgivare och inredningsarkitekt under fem decennier (1898 – 1975) och
var vid ett flertal tillfällen delaktig i Svensk Forms (Svenska Slöjdföreningens) satsningar, som
till exempel Stockholmsutställningen 1930. Studerande eller verksamma inom möbler och inredning kan söka stipendiet på 20 000 kr från Axel Larssons minnesfond. Syftet med stipendiet
är att premiera och uppmärksamma ett ”nyskapande och funktionellt eller i övrigt förtjänstfullt
arbete inom möbelformgivning, möbelhantverk och inredning”. Stipendiet delades ut för första
gången i samband med Svensk Forms årsmöte den 23 maj 2015 till möbelformgivaren Lukas

Johan Lindberg får stipendium
ur Beijers, Kaldérens och Wallmarks
fond med motiveringen:
"Johan Lindbergs studier kring
hantverkstradition och småskalig
produktion i relation till serieproduktion,
belyser tingens emotionella värde ur nya
vinklar och passar väl in i Fiskars anda"

Dahlén med motiveringen ”För ett visat gestaltningskunnande i design med formspråk för såväl
stora som små artefakter, som vilar på god känsla i material och form.”
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Form 2015
FORM - NORDISKT ARKITEKTUR- OCH DESIGNMAGASIN

FORM + 1 AWARD

Form är Svensk Forms viktigaste medlemsförmån och opinionsbildarorgan. Sedan några år går

Forms hederspris till den bästa nyheten på Stockholm Furniture & Light Fair utses av förra årets

hela medlemsintäkten på ca 2 miljoner kronor oavkortat till att publicera Form. Allt för att

vinnare. Vinnaren av Form+1 Award 2014, Färg & Blanche, med sin egensydda träfåtölj Wood

stärka Form, när det gäller såväl ekonomi som kvalitet och räckvidd. Form har utvecklats starkt i

Tailoring, utsåg formgivaren Inga Sempé med lampan W153 för producenten Wästberg, till

positiv riktning sedan den nya redaktionen tillträdde år 2013, med större samhällsengagemang

vinnare 2015. Priset instiftades av Forum 2002, och drivs sedan 2011 av Form.

och deltagande i den offentliga debatten. Form är en tidskrift med bevakning av hela arkitektur-,
form- och designområdet i Norden, med tonvikt på Sverige. Målgruppen är främst professionella

PUBLIKATIONER

inom arkitektur, form och design och relaterade verksamheter men också för designintresserad

Utöver Form har Svensk Form sedan 1998 endast publicerat Svensk Forms utställningskatalo-

allmänhet. Form kommer ut 6 gånger per år, även i den engelska upplagan som tillsammans

ger och motsvarande vid de tillfällen då extern finansiering kan uppbringas i projekten, ofta i

med Forms digitala kanaler förmedlar händelseutvecklingen i den nordiska formvärlden till en

samarbete med andra organisationer eller samarbetspartner.

internationell publik. FormReport skickas ut digitalt varje månad till en svensk och internationell
målgrupp, och den sociala närvaron på Facebook har utökats lavinartat till 110 000 följare. Forms

FORM CONTENT

tryckta upplaga ligger normalt omkring 7 000 ex, den ges även ut online via en rad digitala återför-

Under 2015 bestämde sig teamet bakom Form att bygga ut förlagets verksamhet för att öka

säljare och antalet digitala läsare stiger stadigt. Form används flitigt vid olika satsningar regionalt

intäkterna till Form som motåtgärd för vikande printannonsförsäljning, och startade därför den

och internationellt. www.formmagazine.com

content marketing-inriktade grenen Form Content för kunder i design- och arkitekturvärlden.
Under våren 2016 utförde Form-redaktionen content marketing-uppdrag för Lammhults och
Svenska institutet.

REDAKTIONEN
Bo Madestrand
Salka Hallström Bornold
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Form 110 år – Premiär för jubileumsåret på
möbelmässan. I samma nummer är både Marx
och Nobel med. Victor Marx är arkitekten som
ritat det Mies van der Rohe-nominerade
kulturhuset Cyklopen i Högdalen. Designern
Andreas Nobel har skrivit en avhandling om
textens överhöghet på de konstnärliga
högskolorna. Form gör även en rundtur i
morgondagens stadspark och besöker
Niemeyers spökstad i Libanon, den brasilianske
stjärnarkitektens största projekt efter Brasília.
Form grundades 1905 och hette då Svenska
Slöjdföreningens Tidskrift, med underrubriken
”Organ för konstindustri, handtverk och
hemslöjd”. Tidningen utnämndes till
Årets Tidskrift 2014 strax före jul. Ägare är den
ideella designorganisationen Svensk Form, som
grundades 1845.

Forms juninummer slår ned i den svenska
sommaridyllen. Historien om den röda stugan
nystas upp med hembygdskult och myter om
nationellt färgad arkitektur. Årets första
sommarmånad är nu här och många har
semestern inom räckhåll och lata dagar i
hängmattan i sikte. Salka Hallstöm Bornold
och ger sig ut på en djupdykning i den svenska
nationalromantikens grumliga vatten.
Kanske känner du igen omslaget till nya numret
av Form? Det är inte konstigt. Grant Woods
konstverk American Gothic har man inom
populärkulturen anspelat på både en och två
gånger. Forms sommarnummer bjuder även på
intervjuer med arkitekterna Julian De Smedt
och Tham & Videgård, samt ett bildreportage
från marmorbrotten i Toscana – fotografen Carl
Hjelte har besökt denna stenhuggarfest.

Form Magazine no. 2 2015

Form Magazine no. 4 2015

Den nya arbetsplatsen och arktisk
arkitekturmöbelmässan. I nya numret av Form
analyserar Salka Hallström Bornold villkoren för
vår tids kontorsråttor: Majoriteten av dem som
distansjobbar i dag gör det ett par timmar i veckan. Kontorsfolket blev inte fårfarmare på deltid
och det öppna landskapet gick i stöpet, av ett
och samma skäl: chefens kontrollbehov.” Även
möbelbranschen befinner sig i stark förändring.
Allt fler arkitekter och formgivare har nyligen valt
att ge sig in på den heta accessoarmarknaden.
Här finns bland annat arkitekttrion Claesson Koivisto Rune med den egna kollektionen Smaller
Objects och formgivaren Alexander Lervik, som
lanserade varumärket Tingest förra året.
Med anledning av Forms 100-årsjubileum
passar tidningen på att byta logga, formgiven av
Forms Art Director Kai Ristilä.

Unga Hjärtan – möt generationen som vill
rädda världen. Är den opolitiska konstens
tid förbi? Examensarbetena från konst- och
designhögskolorna våren 2015 handlar om allt
från klimathotet till köttätande och fattigdom.
Doftdesignern Sissel Tolaas har återskapat såväl
stanken av skräck som doften av städer.
Messingsbruk har varit i gång sedan 1607.
Salka Hallström Bornold och fotografen Carl
Hjelte söker efter brukets vindlande historia
längs Svartåns stränder norr om Västerås.
Detta stora stora modenummer bjuder även på
intervjuer med textilstjärnan Ulrika Elovsson och
världens kanske snabbaste designer
– Jenny Nordberg. Precis som vanligt finner
du även bok, magasin- och arkitekturkritik i
tidningen.
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Form 110 år – Premiär för jubileumsåret på
möbelmässan. I samma nummer är både Marx
och Nobel med. Victor Marx är arkitekten som
ritat det Mies van der Rohe-nominerade
kulturhuset Cyklopen i Högdalen. Designern
Andreas Nobel har skrivit en avhandling om
textens överhöghet på de konstnärliga
högskolorna. Form gör även en rundtur i
morgondagens stadspark och besöker
Niemeyers spökstad i Libanon, den brasilianske
stjärnarkitektens största projekt efter Brasília.
Form grundades 1905 och hette då Svenska
Slöjdföreningens Tidskrift, med underrubriken
”Organ för konstindustri, handtverk och
hemslöjd”. Tidningen utnämndes till
Årets Tidskrift 2014 strax före jul. Ägare är den
ideella designorganisationen Svensk Form, som
grundades 1845.

Den nya arbetsplatsen och arktisk
arkitekturmöbelmässan. I nya numret av Form
analyserar Salka Hallström Bornold villkoren för
vår tids kontorsråttor: Majoriteten av dem som
distansjobbar i dag gör det ett par timmar i veckan. Kontorsfolket blev inte fårfarmare på deltid
och det öppna landskapet gick i stöpet, av ett
och samma skäl: chefens kontrollbehov.” Även
möbelbranschen befinner sig i stark förändring.
Allt fler arkitekter och formgivare har nyligen valt
att ge sig in på den heta accessoarmarknaden.
Här finns bland annat arkitekttrion Claesson Koivisto Rune med den egna kollektionen Smaller
Objects och formgivaren Alexander Lervik, som
lanserade varumärket Tingest förra året.
Med anledning av Forms 100-årsjubileum
passar tidningen på att byta logga, formgiven av
Forms Art Director Kai Ristilä.
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Ung Svensk Form 2015
Ung Svensk Form vänder sig till unga formgivare (åldersgränsen vidgad till 36 år i takt med
tiden) och är en viktig plattform för ny och utforskande svensk design. Under 2015 bestod
juryn av Gert Wingårdh, Bea Szenfeld, Salka Bornold Hallström, Åsa Jungnelius, Jesper
Waldersten, Marcus Engman, Petra Lilja och Samir Alj Fält. Denna omgång av Ung Svensk Form
turnerade till ArkDes i Stockholm, Form/Design Center i Malmö, Röhsska museet i Göteborg,
#IKEAtemporary i Milano och vidare till Tyskaland och Österrike. Från och med 2015 börjar
vi driva Ung Svensk Form årligen, för att nå varje årskull på designhögskolorna och etablera
utmärkelsen ytterligare. Ambitionen är fortsatt att producera en turnerande utställning. De
nominerade bidragen bestod av: Anneli Tegelberg med ”Do your practice and all is coming”,
Charlie Styrbjörn Nilsson med Ladder och Part Goat, Kajsa Willner med Till snickerboa ränner
UNG SVENSK FORM
jag, Cora Hamilton med Quintessence 1 – 5, Elin Ivre med En Studie i Svart, Erik Bjerkesjö med
Ung Svensk Forms syfte är lyfta fram och premiera unga formgivare och visa det senaste och
Storm Within, Erik Olovsson och Kyuhyung Cho med ROOM Collection, Frida Erson och Martin
mest nyskapande inom svensk formgivning. Den startade 1998 i Malmö på Form/Designcenter på
Eckerberg med POM Piece of Me, Gabriella Jangfeldt med ”Sch”, Hampus Penttinen med
Svensk Forms initiativ, som ett komplement till Utmärkt Svensk Form, för att ge de unga och
Snöskostolen, Hanne Mago Wiklund med Objekt som minnesbärare, Ida Pettersson med POoetablerade en arena, med Malmö som kontrapunkt till Stockholmscentreringen. Sedan 2010 drivs
POP, Isabell Yalda Hellysaz Antidote med Lost memorie, Matilda Dominique med Jacquardvävd
den av Svensk Forms kansli i Stockholm. Även här deltar en namnkunnig jury i urvalet, och de
våffelbindning, Nick Ross med Little White Lies, Robert Janson med Hidden Treasure, Sabina
premierade deltar sedan i en turnerande utställning i Sverige och internationellt. Antalet bidrag var
Kramle med Oväntad glans, Sara Lundkvist med Map of Wonders, Sofia Almqvist med UMAMI
400, varav 22 nominerades och fick sina diplom under öppningen av Furniture and Light Fair 2015
bord & servis, Sofia Bergfeldt och Siri Bahlenberg med Melt and Recreate och Yasar Aydin med
den 3 februari. Utställningen invigdes i Greenhouse under mässan tillsammans med
Moving Cross and Loops.
kulturministern. Då utsågs även 4 stipendiater, bland annat i samarbete med Ikea och Stiftelsen
Garverinäringens främjande.
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Charlie Styrbjörn Nilsson
”Ladder”

Elin Ivre
”En Studie i Svart”

Erik Bjerkesjö
”Storm Within”

Gabriella Jangfeldt
”Sch” en rysk hbtq-tidning”

Hampus Penttinen
”Snöskostolen”

Ida Pettersson
”POPOP”
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Robert Janson
”Hidden Treasure”

Sofia Almqvist
”UMAMI bord & servis”

Charlie Styrbjörn Nilsson
”Part Goat”

Cora Hamilton
”Quintessence 1 – 5”

Isabell Yalda Hellysaz
”Antidote, Lost memories”

Sofia Bergfeldt &
Siri Bahlenberg
”Melt and Recreate”
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Anneli Tegelberg
”Do your practice and
all is coming”

Kajsa Willner
”Till snickerboa ränner jag”

Yasar Aydin
”Moving Cross and Loops”

Nick Ross
”Little White Lies”

Sabina Kramle
”Oväntad glans”

Erik Olovsson &
Kyuhyung Cho
”ROOM Collection”
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Hanne Mago Wiklund
”Objekt som minnesbärare”

Frida Erson &
Martin Eckerberg
”POM Piece of Me”

Sara Lundkvist
”Map of Wonders”

Matilda Dominique
”Jacquardvävd våffelbindning”
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Ung Svensk Forms Jury tillsammans med de nominerade 2014/2015.
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Ung Svensk Form 2015

Ung Svensk Form deltagarna tar emot
diplom på ArkDes den 13 februari.

Ung Svensk Forms projektledare
Karin Wiberg hälsar alla välkomna
vid invigningen på ArkDes i Stockholm
den 13 februari.

Erik Olovsson och Kyuhyung Cho
verk ROOM Collection på öppningen av
utställningen vid Form/Design Center i
Malmö

Bodil Gyllenberg Pernevi hälsar
välkommen till Ung Svensk Form på
Röhsska bredvid Elin Ivres fantastiska
dräkter den 16 juni.
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Ung Svensk Form 2015
Flera nya grenar under Ung Svensk Form har växt fram de senaste åren och presenteras i följan-

Som exempel kan nämnas att 30 föreläsningar och workshops med designern Moses Shahrivar

de avsnitt: Deadline och Ökad Produktionsförståelse.

har hållits på gymnasier, där 2 250 elever nåddes i direktkontakt och 120 lärare/rektorer i gymnasieskolorna. I nästa skede anlitade Svensk Form även designernKarin Ahlin, på rekommendation

DEADLINE

av Konstfack, som hållit närmare 20 föreläsningar, PechaKuchor och publika framträdanden i

Svensk Form har genom åren verkat för att öppna upp de ofta slutna och elitistiska

Deadline-projektet och nått över 5 000 studenter. I Almedalen och i Fisksätra arrangerade vi även

designmiljöerna. Under fyra år har vi drivit projektet Deadline med utgångspunkt i utmärkelsen

en workshop med små barn för att tala om vad yrken som konstnär, arkitekt och designer betyder.

Ung Svensk Form i syfte att bredda rekryteringen till designhögskolor och att verka för ett mera

2015 ansökte vi om nya medel från olika stiftelser i samverkan med Teknikföretagen, Konstfack,

inkluderande designklimat. Flera institutioner och enskilda personer har deltagit i arbetet.

Fryshuset med flera. Utifrån uppnådda resultat är ambitionen att fortsätta med nästa fas ”Talang

Uppåt ett hundratal workshops och föreläsningar har hållits runtom i landet, och informationen

finns överallt” för att nå längre ut, som till exempel till studievägledare, föräldrar och ännu yngre

spritts i flera parallella kanaler. Okonventionella kommunikationsvägar och verktyg har använts

målgrupper. Under 2015 hade DEADLINE två syvarträffar, en i Malmö och en under Almedalen på

och unga projektledare med liknande erfarenheter har anlitats, för att nå elever, föräldrar och

Gotland. Under Almedalen hölls en workshop i sidoprojektet i Ung Svensk Form ”Talang finns över-

områden dit informationen om designyrkets möjligheter inte alltid går fram samt för att öka

allt! ! av Karin Ahlin. Deltagarna var ca 20 st, barn från en skola i Visby 7-11 år ca. Vi arrangerade

målgruppens självförtroende och ge fler känslan av tillhörighet med rätt att ta del av och söka till

workshopen med Konstfack, Sveriges Arkitekter och Teknikföretagen. Prova på en konstskola för

designskolor, utbilda sig och satsa på en karriär inom designyrket. Flera tidigare deltagare i Ung

en dag, olika stationer med olika kreativa områden att testa. Vi startade med att Karin Ahlin, Maria

Svensk Form har använts som coacher. Här finns ett tomrum att fylla och en dold

Lantz (rektor Konstfack) och Jacob Sahlqvist (ordförande Sveriges Arkitekter) pratade om hur de

kreativitet att locka fram. Ung Svensk Form fungerar som en utmärkt plattform för diskussioner

ser på de kreativa områden som de står för inför barnen med frågestund. Barn fick den handled-

där tidigare och nya deltagare medverkar som förebilder och coacher. Det gemensamma målet

ning de behövde beroende på vilken ålder de hade, vi var flera som deltog som stödpersoner,

är att stimulera vital mångfald i uttryck och form, något som kan gagna samhällsutvecklingen i

bland annat Ewa Kumlin, Karin Wiberg från Svensk Form och Li Ljungberg från Teknikföretagen.

stort.

Workshopen pågick 09.00-12.00 med mellanmål och avslutades med glass och vandring genom
Visby.
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Ung Svensk Form 2015
ÖKAD PRODUKTIONSFÖRSTÅELSE
Svensk Form har ett treårigt samarbete med Stiftelsen för Garverinäringens främjande inom
ramen för Ung Svensk Form i syfte att öka kunskapen om tillverkning av skinn och lädertillverkning. Dels genom stipendier, dels genom workshops på garverier. Första året besöktes

Projektledare Karin Ahlin, projektledare
för Deadline, monterar det sista inför
barnens ankomst.

Tärnsjö Garveri och i maj gjordes en tvådagarsutflykt till Borås Textilhögskola och Elmo
Garveri tillsammans med 15 deltagare. Samarbetet är ett led i Svensk Forms långsiktiga syfte
att samverka med flera hantverksnära industrier för att främja lokal produktion och bevara
hantverksskicklighet i takt med att produktion flyttar ut. Yngre formgivare har ofta bristande
kunskaper men stort intresse att lära. I samma anda har vi ett samarbete med svenskproducerande möbelföretaget Mitab, som dels bidragit finansiellt till Ung Svensk Form, dels
arrangerat workshops på plats i Tranås för formgivare från de två senaste omgångarna av
Ung Svensk Form, senast med sju deltagare. I syfte att öka produktionsförståelse vad avser
massproduktion, har vi också inlett ett samarbete med IKEA, som huvudsponsor för Ung
Svensk Form. IKEA erbjuder dessutom ett fem-månaders avlönat arbetsstipendium på IKEA of
Sweden i Älmhult för en Ung Svensk Form-vinnare. Samarbetet innefattar en årlig workshop
med studenter från flera länder om hur vi vill leva och bo i framtiden.

Karin Wiberg, projektledare för Ung
Svensk Form.

Jacob Sahlquist, ordförande i Sverige
Arkitekter målar näsor tillsammans med
Julie från Atheneskolans fritids
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Design-S-Dagen 2015
DESGIN-S-DAGEN 23 NOVEMBER

I stället för utställning, har vi turnerat så kallade Design S Dagar för att exponera och använda

Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år, som en vital del av verksamheten.

oss av kompetensen hos vinnare och jury i landet för kunskapsöverföring i seminarier och

Utmärkt Svensk Form genomfördes 1983-2002 och Design S började 2006, initialt tillsammans

event, temat beroende på mottagarnas behov och intresse. Under 2015 genomfördes Design

med Sveriges Reklamförbund och SVID, men från 2010 med Svensk Form som ensam avsända-

S Dagar i Malmö 23 april på temat arkitektur, i Örebro 29 april på temat konsthantverk och

re. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, producenter och fö-

industridesign och i Östersund 8 oktober på temat sport och outdoor. Svensk Forms styrelse

retag som arbetar med design i dess bredaste bemärkelse, det vill säga produkter och tjänster,

prioriterar designutmärkelserna Design S och Ung Svensk Form, inte bara som en central del

mode, konsthantverk, digitala lösningar, varumärken och industriformgivning på högsta nivå.

av Svensk Forms verksamhet, utan som en angelägenhet för Sverige, som har allt att vinna på

Ambitionen är att visa en bred bild av svensk designkompetens idag, nationellt och internatio-

en Nationell Designutmärkelse, på samma sätt som andra europeiska länder. Svensk Form har

nellt och främja design som värdeskapande verktyg. Det finns fler skäl att genomföra designtäv-

lagt stora resurser på att utveckla Design S i den riktningen, men har ännu inte vunnit gehör

lingar, utöver att belöna och uppmuntra talang.

för finansiell medverkan vare sig hos Närings-, Kultur- eller Utrikesdepartementet, även om
ministrarna gärna ställt upp som prisutdelare och i katalogernas förord. Vi hade däremot en

Den 26 november hölls Design S Dagen i samarbete med Arkdes i Stockholm, med ca 300 i

huvudsponsor, Lauritz.com mellan 2012 och 2015 och tillfälliga partners för seminariedagarna.

publiken, som ett startskott inför nästa omgång av utmärkelsen Design S, som delas ut nästa

design-s.se

gång i november 2016. Design S Dagens tema behandlade den digitalisering, internationalisering och mobilitet som påverkar dagens utveckling och hur tjänstedesign kan bidra till stärkt
konkurrenskraft och förändringsprocesser. Den nya juryn presenterades med ordföranden
Lisa Lindström i spetsen. Lisa Lindström är grundare av den digitala designbyrån Dobermann,
ordförande i SVID och tillika en av regeringens fyra industrikansler, d.v.s. näringsministerns
rådgivare inom design och innovation. Gärna regionalt och ideellt, men genomförandet är helt
sponsorberoende.
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Design-S-Dagen 2015
Olof Persson
Föredetta fd verkställande
direktör och koncernchef
för AB Volvo talar om The
Ongoing Shift in Traditional Industry - designens
roll i fordonsindustrin.

Lisa Lindström
Ny juryordförande Design-S
samt vd och grundare
Doberman. Berättar bland
annat om värdet av att ha
hjärtat med sig när designer
tar plats i styrelserummen.

Fredrik Markus
Creative Director på
Creuna, visar upp Spotifys
intranät. Spännande
för alla som trodde att
intranät per definition var
tråkiga.

Ilkka Suppanen
i en intressant dragning
som bland annat tog
upp nätverkande - hur
en sak leder till en
annan.

Extreme Digitalization &
Mobility. Simone Giertz,
Creative Technologist,
Fredrik Marcus, Creative
Director, Creuna, Ted
Persson, Creative Director,
Fredrik Magnusson, VD &
Partner, Roder Innovation
(moderator)

Eva Karlsson
VD och Creative Director,
Houdini Sportswear, guidar
oss igenom allt som
Houdini gör för ett hållbart mode. Inspiration för
branschen!

Circular Economy &
Sustainability - ett
seminarium lett av Elin
Frendberg, VD på Svenska Moderådet / Swedish
Fashion Council

Kerstin Brunnberg
tf. Överintendent på ArkDes
hälsar dagens gäster
välkomna.

Ewa Kumlin,
Svensk Forms VD,
uppmanar: Join us for the
next level of design
development.
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DesignOnsdag 2015
DESIGNONSDAG
DesignOnsdag är samlingsnamnet för samtal, föreläsningar och diskussioner om
design, formgivning, hantverk, mode etc. Vi vänder oss till våra medlemmar,
branschen, unga formgivare på väg ut i yrkeslivet, politiker och intresserad allmänhet.Kvällarna
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BLOMMANDE RUM

är gratis för medlemmar och kostar 100 kr för icke-medlemmar. Vi har alltid ett extra bra pris på
medlemskap under kvällen och gör ofta utlottningar av designprodukter.

DesignOnsdag hos Svensk Form med

BLOMMANDE RUM
Onsdagen den 11 mars bjöd vi in författaren Gunnar Kaj att berätta om sin nya bok

Onsdagen den 11 mars släpps Gunnar Kajs nya
bok Blommande rum. Välkommen att fira det
tillsammans med oss.

”Blommande rum”. Gunnar Kaj berättar om hur man kan ge sina rum värme och liv med hjälp

När:
Var:

av blommor och blad. Från det enklaste med vårens första blommor från dikeskanten till
pampiga arrangemang med exklusiva köpeblommor. Han delar med sig av tips och inspiration
för årets alla skiftningar och råd om varför vi behöver de levande små växtliven omkring oss
vareviga dag. Speciellt för denna DesignOnsdag gjorde Gunnar Kaj några växtarrangemang i
Svensk Forms vackra bibliotek i samarbete med glaskonstnären Gunnel Sahlin. Installationen
hade sin utgångspunkt i deras gemensamma kärleken till natur och trädgård.

OSA:

Foto: Richard Hammarskiöld, Charlotte Gawell.

BOKRELEASE/MINIUTSTÄLLNING/SAMTAL

Onsdagen den 11 mars kl 17.30 – 20.00
Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen,
Svensksundsvägen 13.
(lilla huset till höger om Moderna Museet).
Till rsvp@svenskform.se senast den 10 mars.
Skriv ”Blommande rum” i ämnesraden.
Fri entré.

Gunnar Kaj skapar för kvällen en miniutställning
med glaskonstnären Gunnel Sahlins formsköna
vaser och vacker växtlighet. Kl 18.00 samtalar de
kort om blommor, glas och arbete med utgångspunkt
i den gemensamma kärleken till natur och trädgård.
Under kvällen kommer även fotograf Charlotte Gawell,
formgivare Pernilla Qvist och redaktör Eva-Maria
Westberg att vara på plats.
Vi bjuder på vin och boken kommer att finnas till försäljning
till specialpris.

Om Gunnar: Gunnar Kaj är illustratören som blev
blomsterkonstnär och som arrangerat blommor
i egen stil i slott, i parker och på Nobelbanketter.
Om Gunnel: Gunnel Sahlin är textilutbildad
glasformgivare som under nästan tjugo år bidrog
till Kosta Bodas stora framgångar i Sverige och
utomlands. Gunnel Sahlin var professor på
Konstfack under fem års tid.

norstedts
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Bokmässan i Göteborg 2015
SVENSK FORM PÅ GÖTEBORGS BOKMÄSSA - DESING I FOKUS PÅ FORSKARTORGET!
Den 24–27 september 2015 intog Svensk Form bokmässan i Göteborg.
Svensk Form deltog på flera platser under bokmässan, vi fanns bland annat på
Forskartorget, Röhsska Museet och Park Lane tillsammans med flera
samarbetspartners som stimulerar designutveckling och forskning i Sverige.

Tillsammans med Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID), Designfakulteten och
Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes) tillgängliggjorde vi designforskning för
en bredare publik. I den gemensamma montern B05:72 låg fokus på
designforskning och programmet var minst sagt fullspäckat. Besökarna kunde ta

Design

People

del av det digitala designarkiv (designarkiv.se) som Svensk Form byggt upp tillsammans med

2

1

3

Innovation in business
Design creates and visualize new ideas for
launching on new markets and future users.

Year

2030

Sweden is a
design-led nation and
acting as one

Centrum för Näringslivshistoria. Dessutom visades filmintervjuerna ur den första omgången

Nr

Near future

av Levande Design. I montern fick besökarna även chansen att lyssna på en av världens mest

50%

more profitability for
companys that uses
design in their
process

1

First step to innovate
for a community: always
involve the citizens

Impact Labs

Innovation in public sector

Experimentation and prototyping
to create and refine new ideas.

Use design as an obvious and powerful tool to bring about co-produced
solutions and efficient services
that citizens need and demand.

empathy

framstående forskare inom social innovation och hållbar design – Ezio Manzini, som berättade
post-doc

om sin nya bok - Design, Where Everybody Designs.

CO2

A paradigm shift with a
strong design innovation
eco-system in Sweden.

Design
fakulteten

35

thousand

Open

Open

Research Networks

24 h

Development of research nodes of
international design excellence.

Open Schools
Business, public sector and schools
bring knowledge to other design users.

www.
designresearch.se

Under kvällen arrangerades även en PechaKucha av ADA i ett samarbete med

365

New

ideas

Design formes a new
culture within
decision making

BIO

The design process has
its starting-point in the
future user

GOOD
NEWS

Design and policy

Svensk Form. Talare under kvällen var Maria Seipel, Nour och Mohammad Neweder,

Design and society

’’The user is
the key to future
innovations’’

Design can open up and influence systems
beyond organization and country borders.

Mindshift. How design need to be
a part of the decision process.

Ask us
why!

Olle Essvik, Eva-Karin Anderman och Stefan Holmlid, Carl-Johan Skogh,

Happy

The user
Observe what the user do
today to understand what
they will do tomorrow.

Petra Dokken, Per Östling och Nina Aksell.
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Form 110 år 2015
FORM FIRAR 110 ÅR
Fredagen 25 september firas Forms 110-årsdag med en hejdundrande fest på Röhsska Museet
i Göteborg, mitt under Bokmässan. Temat för kvällen blir givetvis litteratur inom arkitektur,
form och design. Hedersgäst på kalaset är Ezio Manzini, världsledande forskare i design
för hållbarhet och social innovation, som samtalar med Marcus Jahnke. Vidare deltar Forms
biträdande chefredaktör Salka Hallström Bornold i samtalet ”Magasin eller fanzine - var ligger
framtiden?”. Festen arrangeras av Svensk Form Väst.

Samtal tillsammans med
Mattias Göransson (Filter)
Sara Andreasson (BBY Magazine)
Hilda Granath (Pet People Magazine)och
Forms biträdande chefredaktör
Salka Hallström Bornold

Form
110 år av nordisk arkitektur
och design.

Marcus Jahnke och
Ezio Manzini.
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Almedalen 2015
ALMEDALEN 29-1 JULI
Svensk Form var representerade i Almedalen mellan 29 juni och 1 juli i olika konstellationer

Emma Olofsson, Anna Bellander,
Åsa Thulin och Mikael Granberg

och sammanhang. Vi startade veckan som partner till Världens mest hållbara catwalk som
arrangeras av TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, Svensk Handel Stil, BioInnovation
under måndagen, och fullföljer veckan med en rad andra spännande evenemang.

Svensk Form kom i likhet med föregående år även att samarbeta tätt med Sveriges
Arkitekter och flera av evenemangen tar plats i Arkitekturträdgården, i centrala Visby, på
Strandgatan 16A. Design berör oss alla varje dag. I år diskuterar vi hur vi får ett öppnare
designklimat och hur vi kan möta morgondagens utmaningar. Teman som rör sig från
breddad rekrytering, det regionala perspektivet till cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.
Almedalen är en viktig arena för oss där vi kan möta – och i bästa fall påverka – politiker
och beslutsfattare. Vi är glada att samarbeta med så många närstående och engagerade
organisationer!

TALANG FINNS ÖVERALLT
Mitt bland politiker och makthavare får 25 barn prova att vara arkitekter, designer och

Lisa Lindström och Nisha Besara

konstnärer under två intensiva timmar. Workshopen leds av initiativtagare Karin Ahlin.
Dyecco på Världens mest hållbara
Catwalk.
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PechaKucha 2015
PECHAKUCHA
PechaKucha är en japansk snabbpresentationsteknik som ger möjlighet till spännande
föreläsningar med flera talare under en och samma kväll. Fenomenet har spridit sig som en
löpeld och finns i över 900 städer runt om i världen. Svensk Form driver PechaKucha i många
svenska städer. PechaKucha betyder ”ljudet av konversation” på japanska och har uppstått av
kraven på forum där kreativt arbete kan visas på ett lätt och informativt sätt, utan att pengar
krävs för att hyra lokaler eller satsa på annan marknadsföring. Det globala intresset är stort
och formatet har spridit sig viralt utan ansträngning. Varje talare presenterar 20 bilder som var
och en visas under 20 sekunder. Totalt blir det 6 minuter och 40 sekunder i strålkastarljuset
innan det är dags för nästa person. Presentationerna blir koncisa, engagemanget hålls på topp
och fler får möjlighet att framföra sina budskap. PechaKucha är ett lättsamt och bra format,
som tillåter alla typer av ämnen. PechaKucha skapades av arkitektparet Klein-Dytham i Tokyo
2003. Till en början var tanken att skapa en plats för unga designer att mötas, nätverka och
visa upp sitt skapande för publik. Det utvecklades med tiden till ett patenterat system för att
undvika långdragna talare som aldrig kommer till ett avslut.

Under året har många PechaKuchas hållts i Svensk Forms regi i hela Sverige. I Stockholm har vi
alltid internationella inslag under våra PechaKucha Nights.

Ewa Kumlin, VD Svensk Form välkomnar alla
till PechaKucha Night #53
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PechaKucha Night #51 den 2 juni på
Berns tillsammans med grundarna av
Amaze Sthlm Cornelia Blom och Nicole
Walker.

PechaKucha Night #54 den 8 december på Berns. Maj
Sandaell, Erïk Bjerkesjö, Hue Huynh, Ewa Kumlin, Lisanne Fransén, Philip Smith, Märta Mattsson Jewellery Cenk
Hasan Dereli Tirej & Abdullrahman Hajji Othman och Frida
Arnqvist Engström från Kurbits.

PechaKucha Night #51 tillsammans med
fotografen Martina Hoogland Ivanow. Martina
delar med sig av sin senaste bok ”The book
form is perfect, it’s almost like editing a film”.

Frida Arnqvist Engström aka Kurbits.nu
visade massor av spännande exempel
på Gerilla-slöjd i sin presentation "Guerilla Crafts – yarnbombing, DIY and
the handmade revolution" PechaKucha
#54 den 8 december på Berns.

Jonas Almquist om projektet I am Smart,
formgivna solceller på Skeppsholmen under
PechaKucha Night #53 den 18 augusti

Många i publiken under PechaKucha Night #52 i
Almedalen den 2 juli, Talare: Martina Eriksson, Arkitekt,
M Arkitektur. Karin Ahlin, Storyteller, Svensk Form/
Konstfack. Anna Holmquist, Designer, Folkform. Christina
Silfverhielm, Arkitekt, OkiDoki Arkitekter. Eva-Karin Anderman, Projektledare, SVID. Rebecka Öberg, Examensstudent, Carl Malmsten Furniture Studies.
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Utlandssatsningar 2015

Tokyo Design Week 2015

INTERNATIONALISERING
Sedan 2011 har Svensk Form arbetat aktivt med internationalisering, dels för att positionera
svensk design internationellt, dels för att ta världen hit, samt för att öka mångfalden här
hemma. Internationellt har vi samarbetat med främjarmyndigheter och företag. Endast genom
brett samarbete har vi kunnat göra insatser för modeindustrin, stimulera affärsutveckling,
arbeta för långsiktigt exportfrämjande och bidra till en positiv Sverigebild. Under 2015 har
vi dock koncentrerat oss mera på närvaro i Sverige generellt, med vårt 170-årsjubileum och
lobbyarbete i samband med de pågående utredningarna, strategierna och agendorna som varit
många under 2015. När det handlat om att främja svensk design internationellt, med särskilt

PechaKucha i Tokyo
tillsammans med grundarna
Astrid Klein och Mark Dytham.

fokus att stödja små företag och enskilda designer, har vi samarbetat mest med Utrikesde-

Kurosaki,
Ewa Kumlin och
Karin Wiberg med
skulptur av Karin.

partementet, Svenska institutet, Business Sweden, VisitSweden och utlandsmyndigheterna.
Under året inkom fortsatt många förfrågningar om medverkan utomlands från svenska

Svensk Form deltog under 2015 i seminarier, utställningar och mässor utomlands med kopp-

ambassader, utländska designorganisationer, biennaler och mässor som ville visa svenska

ling till design och mode, dels genom den internationella upplagan av tidningen Form, som ett

designutställningar och ha hjälp med seminarieprogram. Förfrågningar kom också från olika

sätt att fördjupa och lämna ett mera långvarigt avtryck, samtidigt som ekonomin hålls nere.

länders ambassader, handelskammare och andra organisationer i Sverige som ville ha hjälp

Form spelade en central roll under DesignMarch i Reykjavik, reportageresor till Amsterdam,

med besöksprogram med designfokus. Utan en specifik internationell samordningstjänst

Rotterdam, Köpenhamn, Paris och Oslo. Svensk Form medverkade i nordisk-baltiska nätverks-

på kansliet har det varit omöjligt att följa upp och svara mot alla förfrågningar. Vi har anlitat

möten i Vilnius och Helsingfors i samband med Helsinki Design Week. VD:n besökte Tokyo i

externa projektledare för varje insats.

samband med Tokyo Designers Week, för det fortsatta utbytet mellan de svenska formgivarna
Ingegerd Råman, Gustaf Nordenskiöld och Pia Wallén och lokal keramikproduktion och konsthantverkare, Kutaniyaki-keramik, i västkuststaden Komatsu City i Japan.
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Utlandssatsningar 2015
SWEDISH DESIGN GOES MILAN 2015
Svensk Form har under flera år medarrangerat den svenska satsningen under Milano Design
Week. Milanoveckan i april är den stora världsscenen för design. Den här gången flyttade
Sverigesatsningen ut till mässan, där Business Sweden lyckats få en strategisk placering för
den svenska satsningen på temat Kontor, på temat Paus, om den moderna svenska arbetsplat-

Ung Svensk Form
utställningen öppnar i Milano,
på display verk av Isabell
Yalda Hellysaz och
Cora Hamilton

sen som en mötesplats i ständig rörelse, med behov av att vila och stanna upp för att öka kreativiteten. Ett tjugotal svenska möbel- och belysningsföretag deltog med fokus på hållbarhet,
ergonomi, teknik och innovation. Syftet var fortsatt att stärka bilden av designlandet Sverige,
att skapa affärsmöjligheter för svenskt näringsliv och i förlängningen öka svensk export. Satsningen invigdes av Sveriges ambassadör och Svensk Forms VD. Tidningen Form fanns på plats,
Svensk Form deltog som partner, och i Form Talks om framtidens kontor, gränserna mellan
hem och kontor, arbetsplatsers utformning och funktion igår, idag och i morgon. Satsningen
projektleddes av Business Sweden Milano, och var ett fortsatt samarbete med VisitSweden,
Business Sweden och Svensk Form med stöd från Utrikesdepartementet. Ung Svensk Form
2014/2015 internationella turné invigdes i september under Milanos designmässa.

Ung Svensk Form gänget 2014/2015 äter
gelato i Milano tillsammans med Svensk
Forms VD Ewa Kumlin.

Ung Svensk Form 2014/2015
nominerade Yasar Aydin i
Milano.
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Levande Design 2015
Tack vare generöst stöd från Familjen Erling-Perssons stiftelse kunde vi fortsätta filmprojektet
Birgitta Hahn

Levande Design. Kortfilmer ur tretton nya intervjuer premiärvisades på Moderna Museets biograf
i samband med Formslaget och föreningens födelsedag 6 oktober. Det är en uppföljning av första
omgångens filmintervjuer som lanserades 2008 med tjugoåtta äldre nyckelpersoner inom svensk
formgivning.

Dokumentationen är avsedd både för tillgängliggörande i samtiden, men också för framtida
forskning och blir på så sätt unik designhistoria. Skribenterna Hedvig Hedqvist, Rebecka Tarschys
och Kerstin Wickman genomförde intervjuerna första gången och fortsatte med de nya
intervjuerna tillsammans med filmproducenten Agaton Film. De blev dessutom själva intervjuade
av Forms redaktörer. Under 2015 har de korta filmerna ur Levande Design 2008 kompletterats och
Tom Hedqvist

redigerats. Kortfilmer ur hela serien Levande Design finns nu tillgängliga på webben under fliken
Svensk Form TV. Fullängdsintervjuerna från den första omgången finns arkiverade och tillgängliga
för forskning på Centrum för näringslivshistoria. Filmerna premiärvisades i Moderna Museets
biograf när Svensk Form firade 170-årsjubileum den 6 oktober 2015. I den här omgången

Maria Åström

medverkade Tom Hedqvist, Birgitta Hahn, Gunilla Lagerhem Ullberg, Ivan Ludvigson, Lennart
Ekmark, Margareta van den Bosch, Maria Åström, Kristina Torsson, Dick Johansson, Ingrid Giertz
Mårtensson, Hedvig Hedqvist, Rebecka Tarschys och Kerstin Wickman.
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Modesatsningar 2015
MODE
Svensk Forms statliga grunduppdrag med 500 000 kronor med tillägg i regleringsbrevet: Svensk

Svensk Form, som neutral aktör icke tillhörande något skrå, skulle gärna vilja ha möjligheten

Form ska även främja svenskt mode internationellt i nära samarbete med svenska modeorganisa-

igen att dela ut mindre bidrag på sätt som motsvarar företagens verklighet. De vet oftast själva

tioner liksom med svenska utlandsmyndigheter. Uppdraget fortsatte 2015, utan specifikt finansi-

vilka marknader, sammanhang och mässor de vill satsa på, även om framförhållningen många

ellt tillägg. (Tidigare hade Svensk Form 1 miljon öronmärkta från kulturdepartementet för ändamå-

gånger är extremt kort, vilket bör mötas i nya flexibla bidragsformer, såsom vi kunde göra genom

let, liksom stöd från utrikesdepartementet för modefrämjande) i själva verket en sänkning i reda

de Internationella resebidragen, små bidrag med stark verkan. Svensk Form medverkade i

pengar på kort sikt, men med en långsiktighet som kan skapa bättre förutsättningar. Under 2015

Världens Mest Hållbara Catwalk, arrangerad av TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, Svensk

fortsatte vi därför att jobba med modefrågor, vi deltog i modestatistikrapporten, VD ingår i Swedish

Handel Stil, BioInnovation och Swedish Fashion Council, om cirkulär ekonomi och hållbarhetsut-

Fashion Councils advisory board, och i ASFB – Association of Swedish Fashion Brands styrelse och

maningar inom modeområdet. Genomförandet var en levande catwalk med musik och modeller

arbetar aktivt för främjandet av mode internationellt, inte minst genom deltagande i modeveckorna

och konkreta exempel på olika hållbar lösningar, som stack ut och fick stort genomslag i det

i Stockholm, som en angelägen internationell arena för de svenska varumärkena att visa upp sig

annars så överfulla programutbudet under Almedalsveckan i Visby på Gotland första veckan i juli.

på. Vi har tillsatt modekompetens i jurys för Design S och Ung Svensk Form, där vi sett en markant

Formatet passar precis in i Svensk Forms strävan att vara konkret, operativ och tillgänglig i alla

ökning av starka bidrag inom mode och kultur. Tidningen Form har speciellt tema kring mode i

aktiviteter. Våra elva regionalföreningar har hållit lokala program om mode och textil, där mode

augustinumret och arbetar nu med Svenska institutet för att ta fram en digital modeutställning

har uppmärksammats genom workshops, föreläsningar, visningar, Formbärare, PechaKucha-ta-

med fördjupande texter kring utvecklingen av svenskt mode de senaste 15 åren. Många svenska

lare, utställningar, debattsamtal, studiebesök, samarbetsprojekt och andra initiativ och varit en

modeföretag och designer är framgångsrika och uppmärksammade internationellt. Däremot finns

självklar del av regionalföreningarnas utbud under hela året.

fortfarande ekonomiska utmaningar, i synnerhet för modeföretagen och deras omfattande
produktionskostnader och långa väntetider innan de blir inkomstbringande.
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Modesatsningar 2015
Därtill har våra elva regionalföreningar hållit lokala program om mode och textil, där mode har

Swedish Fashion Talents
Emma Lindqvist, Masterstudent, H(OO)D

uppmärksammats genom workshops, föreläsningar, visningar, Formbärare, PechaKucha-talare, utställningar, debattsamtal, studiebesök, samarbetsprojekt och andra initiativ och varit en
självklar del av regionalföreningarnas utbud under hela året i samarbete med olika regionala och
lokala aktörer har innefattat exempelvis museer och konsthallar, lokala modemärken och modeorganisationer, högskolor och universitet, butiker och näringsliv, samt kommuner och regioner.
Exempelvis utställningen och workshopen med Minna Palmqvist på Form/Design Center i Malmö
i oktober.

Workshop under BÄSTA BIENNALEN:
MINNA PALMQVIST hos Form/Design
Center.

Josefin Runquist, Change
in Motion (mottog
även Lindex Designpris
Tomorrow)

Designer Minna Palmqvist
Simon Ekrelius - Swedish Fashion Talent
of the Year 2015. Ekrelius märke är
synonymt med linjer struktur, volym och
konstruktion.
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SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2015

Tillägg 2015:

Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som verkar för att stimulera och påverka

Svensk Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens elva aktiva

formutvecklingen i Sverige samt för att främja svensk design internationellt. Vi hade vid års-

regionalföreningar i samverkan med regionerna. Samt:

skiftet 4 200 medlemmar och är rikstäckande genom 13 ideella regionala föreningar. Svensk

Föreningen Svensk Form ska i förekommande fall tillämpa gällande avtal mellan staten och

Forms företagspool har 67 medlemmar. Form är vår främsta medlemsförmån och bevakar

berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av

nordisk arkitektur och design Svensk Form driver de nationella designutmärkelserna Design

konstverk (MU-avtalet).

S och Ung Svensk Form, producerar utställningar, seminarier, utlandssatsningar och driver
programverksamhet över hela landet. Svensk Form är världens äldsta formorganisation, bildad-

VÄRDERINGAR OCH LEDORD:

es 1845, och har ett rikt och tillgängligt arkiv, såväl fysiskt som digitalt. Svensk Form verkar

– Vi står upp för konstnärlig kvalitet och icke mätbara värden

som en kunskapsplattform, förmedlare och opinionsbildare för formområdet. Vi arbetar med

– Vi värnar om en inkluderande hållning och designens samhällsförbättrande kraft

ett brett designbegrepp som innefattar formgivning av produkter, tjänster och miljöer. Alltifrån

– Vi vårdar vårt humanistiska arv och hävdar formgivarens empati för användaren

konsthantverk och mode till industridesign.

– Vi är till för dem som söker inspiration, kunskap, trovärdighet och kvalitet från en oberoende
aktör och för dem som vill påverka, delta aktivt och bidra med kraft och kunnande.

Regeringsuppdraget för 2015 (4 429 000 SEK):

– Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling ska genomsyra hela verksamheten

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

MÅLGRUPPER

möjligheter design kan ge individen, kulturen, samhället och näringslivet. Vidare ska Svensk

•

Utövare och bransch

Form fortsatt initiera framåtsyftande projekt och förmedla erfarenheter och lärdomar om

•

Studenter

designsatsningar. Svensk Form ska även främja svenskt mode internationellt i nära samarbete

•

Politiker, näringsliv, opinionsbildare nationellt och regionalt

med svenska modeorganisationer liksom med svenska utlandsmyndigheter.

•

Designintresserad allmänhet
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PRIORITERINGAR 2015

En ny prioritering var behovet av ökad kontakt med näringsdepartement och Tillväxtverket, då

•

Auktoritet – närvaro i debatten,

det breda designområdet innehåller såväl närings- som kulturpolitiska aspekter. Vi har också

•

Att engagera bransch och utövare

avsatt resurser för att stärka Svensk Forms regionala förankring. Bland verksamheterna har

•

Regionalt samarbete med kultur- och näringspolitiken

Form, designutmärkelserna och företagspoolen prioriterats och internationaliseringen har

•

Att samverka med främjarmyndigheter och Tillväxtverket

fortsatt. Att stimulera designutvecklingen och höja kunskapen om designens utvecklingskraft i
samhället genomsyrar Svensk Forms historia och ligger till grund för hela verksamheten.

FÖRENINGSARBETE OCH MEDLEMMAR
Hedersmedlemmar:

Styrelsen har även formulerat Svensk Forms grundvärderingar ännu tydligare mot betydelsen

Ragnar Boman

av omätbar konstnärlig kvalitet, vid sidan av nyttobegreppen, och ord som form och formgivare

Erik Broman

har åter tagits i bruk parallellt med arkitektur och design. Svensk Forms kansli har under året

Ulla Tarras-Wahlberg

haft 7 anställda (varav en föräldraledig, en tjänstledig och vissa deltid), samt 6 projektanställda och arvoderade konsulter, som framgår av bilaga 1. Form har under året haft 1 anställd och

Svensk Forms Styrelse och Personal

2 frilansande redaktörer, en AD och tre säljare. Sammanlagd bemanning var vid årsskiftet 14

Svensk Forms Styrelse, som utses på föreningens årsmöte, beslutar om budget och verksam-

personer inklusive frilansande projektledare och Forms redaktion och personal, som alla sitter

hetens övergripande inriktning. VD leder det löpande operativa arbetet. Ett särskilt ekono-

i lokalerna på Skeppsholmen. Under året hade vi elva aktiva regionalföreningar, ideellt arbe-

miutskott förbereder budget och ekonomifrågor. Under 2015 sammanträdde Svensk Forms

tande, men nu med ett mindre årsbidrag från moderföreningen tack vare det höjda bidraget

styrelse 7 gånger och hade ett strategimöte i augusti, där man fastställde vilka steg som skulle

från staten. Nu välkomnar vi dessutom två nya regionalföreningar i Värmland och Stockholm.

tas härnäst mot målet att Svensk Form ska vara den självklara nationella arkitektur- form- och
formrepresentanten. Rollen som opinionsbildare, mötesplats och diskussionsforum skulle
stärkas ytterligare, liksom samarbetet med branschen och de professionellt verksamma inom
området, samt samverkan med myndigheter, nationellt och regionalt.
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Styrelse från och med årsmötet den 23 maj 2015

Valnämnd:

Anders Englund, designchef och delägare i OFFECT, intill utgången av årsmötet 2016

Anna Sjöberg, regionalföreningsrepresentant, sammankallande

Jenny Lantz, forskare vid Handelshögskolan, intill utgången av årsmötet 2016

Pasi Välimaa

Katja Pettersson, industridesigner, intill utgången av årsmötet 2018

Gunnar Ottosson

Henrik Orrje, enhetschef på Statens Konstråd, intill utgången av årsmötet 2016

Thomas Bernstrand

David Carlson, designrådgivare, intill utgången av årsmötet 2016

Agneta Stake

Björn Göransson, administrativ chef på Form/Design Center i Malmö, intill utgången av 2017

Mikael Granberg, regionalföreningsrepresentant

Sara Szyber, formgivare, intill utgången av årsmötet 2017

Revisorer:
Anna Landerholm Granberg, auktoriserad revisor

Styrelseordförande:

Knut Heilborn, suppleant

Stina Nilimaa Wickström, designdirektör på Volvo Construction Equipment, vald inom styrelsen

Agneta Stake, medlemsrevisor

Självskriven ledamot i styrelsen:

Dag Klockby, suppleant

Ewa Kumlin, föreningens VD

Samtliga valda intill utgången av nästa ordinarie årsmöte

Regionalföreningsrepresentanter i styrelsen:
Britt-Marie Börjesgård, Svensk Form Småland intill utgången av årsmötet 2017

Revisorer:

Katarina Widegren, Svensk Form Jämtland, intill utgången av årsmötet 2016

Anna Landerholm Granberg, auktoriserad revisor

Ekonomiutskott:

Knut Heilborn, suppleant

Ewa Kumlin

Agneta Stake, medlemsrevisor

Anneli Wardell

Dag Klockby, suppleant

Samtliga valda intill utgången av nästa ordinarie årsmöte.
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Anställda kansli:

FORM

Ewa Kumlin, VD övergripande Svensk Form och Form

Produktion av Mandelgren Magazine AB

Anneli Wardell, ekonomiansvarig/administrativ chef, Svensk Form och Form

Bo Madestrand, chefredaktör

Anita Christiansen, bibliotekarie/föreningsansvar/ opinionsnämnden

Salka Hallström Bornold, biträdande chefredaktör

Helene Wallin-Hedström, administrativ assistent, slutat 1 december 2015

Sofia Hallström, redaktör, marknadschef, slutat 1 december

Anna Bellander, kommunikationschef, tjänstledig, slutat 1 oktober 2015

Kai Ristilä, art director

Elna Lassbo, marknads- & PR-ansvarig, föräldraledig från 1 maj 2015

Christina Lund, försäljningschef, slutat mars 2015

Emma Olofsson, kommunikatör, från 15 april 2015

Anci Carlsson, annonsförsäljare, slutat april 2015
Linda Gren, försäljningschef, från februari 2015

Extern personal:

Kristina Zdilar, annonsförsäljare, från augusti 2015

Anna Blomdahl, internationell samordnare
Mikael Granberg, kommunikatör/regional samordnare, 1 april-15 oktober 2015

Medlemsaktiviteter

Linda Johansson, projektledare, slutat april 2015

Medlemmarna, som vid årsskiftet uppgick till ca 4 200, har löpande fått inbjudningar till de

Håkan Norelius, datakonsult

aktiviteter som sker i Stockholm samt i respektive region, sammanlagt ca 400 programak-

Karin Wiberg, projektledare

tiviteter, inklusive PechaKucha-kvällarna som drivs av Svensk Form i 12 städer och når cirka

Erika Zinders, register

6 000 besökare årligen över hela landet. Medlemmarna har fått regelbundna utskick såsom

Jan Östvold, försäljningschef

Svensk Forms Nyhetsbrev och FormReport varje månad och riktade individuella utskick vid
publika aktiviteter. Svensk Form och Form har varsin social mediastrategi, aktiv närvaro och
många följare på Facebook. Särskilda Facebook-grupper för Svensk Form, Form och regionalföreningarna har många vänner och är en utmärkt kanal för medlemsdiskussioner, inte minst
under Formdebatt på Facebook.
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Opinionsnämnd

Arkitektur -, Form- och designområdet. Form är en facktidskrift för professionella inom arkitek-

Svensk Forms Opinionsnämnd är ett sakkunnigorgan för yttranden om upphovsrättsligt skydd

tur, form och design och relaterade verksamheter men också för designintresserad allmänhet.

för alster av brukskonst. Nämnden avger också yttranden vid upphovsrättsliga tvister. Under

Form kommer ut 6 gånger per år, även i den engelska upplagan. Trots den höjda kvaliteten,

året har Svensk Forms Opinionsnämnd mottagit fem anmälningar och avgivit 3 yttranden. De

uppskattningen och uppmärksamheten, räckte inte annons- och medlemsintäkterna 2015,

flesta av dessa ärenden är sekretessbelagda, men under 2015 var det ett av de som kunde

utan förlaget gick med en kännbar förlust på 1,2 miljoner kronor. Det är en reflektion av

offentliggöras och publiceras på Infotorg Juridik. Opinionsnämnden har under året bestått av

medielandskapet generellt, där traditionell annonsförsäljning i tryckt media inte längre är en

Peter Adamsson, advokat och ordförande, Anders Olin, kansliråd och sekreterare, Maria Benkt-

självklarhet. Under året har ett djupt förändringsarbete pågått inom försäljningsavdelningen,

zon, industridesigner och professor, Chiqui Mattson, designer SID MSD, Christian Klingspor,

med övergång till så kallad 360-gradersförsäljning, där vi erbjuder bredare samarbeten och

industridesigner, Erika Lagerbielke, glasformgivare och professor, Lars Lallerstedt, industride-

alternativa exponerings- möjligheter till våra företagspoolmedlemmar och annonsörer. Upp-

signer, Lena Andersson, inredningsarkitekt/designer SD, samt Mattias Ljunggren, arkitekt SIR

startsfasen av den nya arbetsmetoden tar längre tid än beräknat och har medfört intäktstapp.

MSA.

Vår digitala närvaro intensifieras parallellt. Det redaktionella nyhetsbrevet FormReport ges ut
på svenska och engelska 12 gånger om året till 35 000 mottagare. På Facebook har vi 110

Form är Svensk Forms viktigaste medlemsförmån och opinionsbildande organ. Form drivs i

000 följare, med imponerande internationell räckvidd. Många deltar i debattforum Formdebatt

Mandelgren Magazine AB, ett numera helägt dotterbolag till Svensk Form. Sedan några år

på Facebook. Upplagan ligger normalt omkring 7 000 ex och Form används flitigt vid olika

går hela medlemsintäkten på ca 1,8 miljoner kronor oavkortat till att publicera Form. Allt för

satsningar regionalt och internationellt. www.formmagazine.com

att stärka Form, när det gäller såväl ekonomi som kvalitet och räckvidd, eftersom den är vår
främsta medlemsförmån och viktigaste kanal för opinionsbildning. Form har innehållsmässigt

Publikationer, Film och TV

utvecklats starkt i positiv riktning under nuvarande redaktion, med större samhällsengage-

Utöver Form, magasin för nordisk arkitektur och design, som utkommer 6 gånger om året har

mang och deltagande i den offentliga debatten. Den belönades 2014 med den prestigefyllda

Svensk Form sedan 1998 endast publicerat Svensk Forms utställningskataloger och motsva-

utmärkelsen Årets Bästa Tidskrift av Sveriges Tidskrifter, och var under 2015 nominerad för

rande vid de tillfällen då extern finansiering kan uppbringas i projekten, ofta i samarbete med

bästa omslag. Form ges också ut i en engelsk upplaga, för att berätta vad som händer inom

andra organisationer eller samarbetspartner. Under 2015 publicerades en utställningskatalog

design och arkitektur i vår del av världen. Form är en tidskrift med bevakning av hela

för designutmärkelsen Ung Svensk Form.
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Vi har fortfarande planer på utgivning av en bokserie som speglar fenomen från vår samtid

Bibliotekets titlar är ordnade efter ämnen som arkitektur, belysning, grafisk design, industride-

inom formområdet, från början av 2000-talet och framåt, liksom en tillbakablick på Svensk

sign, konsthantverk, möbler och textil design. Det finns även böcker inom närliggande ämnen

Forms historia. Avsikten är att publicera i förlaget Mandelgren Magazine AB som ger ut tidning-

som hemslöjd, konst och fotografi. Form och design är dock prioriterade ämnen. Idag finns

en Form, under förutsättning att vi kan uppnå finansiering.

ingen ekonomisk möjlighet att regelbundet köpa in böcker, utan bokbeståndet utökas främst
genom gåvor och recensionsexemplar.

I takt med tiden har vi övergått alltmer till digital publicering, även om vi av erfarenhet vet att
exempelvis fysiska kataloger är oumbärliga vid utställningsproduktioner, inte minst i efter-

I biblioteket på Skeppsholmen finns förutom böcker även arkivmaterial, bl.a. Svensk Forms

hand. Utöver nyhetsbrev, pressmeddelanden och sociala media, har vi alltmer övergått till

samlingar av verksamhetsberättelser, protokoll, Meddelanden från Svenska Slöjdföreningen

filmproduktion, där vi har lättare att nå en ny och yngre krets. Vid varje större seminarium, som

(1878–1905), Svenska Slöjdföreningens Tidskrift (1905–1932), Form (1932–), samt egna

i Almedalen i juli, Design S Dagen i november eller vid invigningen av Ung Svensk Form har

utställningskataloger, publikationer, böcker och pressklipp. Svensk Forms historiska arkiv,

vi arbetat med Agaton Film och lagt upp kortare filmer digitalt i ny Svensk Form TV-kanal på

alltså handlingar från 1845 och framåt, finns på Centrum för Näringslivshistoria, liksom Svensk

www.svenskform.se

Forms bildarkiv med utställningsbilder, diabilder och diabaser. Utöver detta finns fotosamlingar, donerade eller deponerade, på andra institutioner. I Nationalmuseums bildarkiv finns drygt

BIBLIOTEK OCH ARKIV

16 600 fotografier från tidiga nummer av Form samt produktbilder. Nordiska museets arkiv

Föreningen Svensk Form har genom att vara världens äldsta designorganisation ett unikt arkiv,

förvarar Möbelinstitutets arkiv och en del av föreningens bilder, framför allt inom textil och

även ur internationellt perspektiv. Då föreningen genom historien haft en omfattande publicis-

hemslöjd. Arkdes har glasplåtar från Stockholmsutställningen 1930 samt en negativsamling

tisk verksamhet och ansvarat för eller varit delaktig i en mängd epokgörande utställningar i

från föreningens bostadsvaneundersökningar på 1940-talet.

Sverige och utomlands avspeglas inte bara föreningens historia utan även svensk designhistoria. Svensk Form får många förfrågningar från såväl forskare, studerande, media som från en
intresserad allmänhet, svenska som internationella.
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Svensk Form har i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria skapat en webbplats för

Sidan är självgenererande genom spontana uppdateringar, där designer och företag lägger

forskning, designarkiv.se, med 3 835 registrerade användare. Svensk Forms bibliotek, arkiv

upp sina profiler i Facebook-anda och kommunikationsavdelningen lägger löpande in utställ-

samt delar av Svensk Forms bildarkiv har digitaliserats och är sökbara via webbplatsen. Syftet

ningar och utmärkelser för att hålla webbplatsen levande. Här finns en stor potential som vi

med samarbetet var att tillgängliggöra design ur ett bredare perspektiv, och inte bara prioritera

tyvärr inte mäktar med att utveckla för närvarande.

material som är knutet till föreningens historia. Bl.a. har arkiv från Lars Lallerstedt, Roland
Lindhé, NK Designgrupp, NK Bo och Innovator Design AB, m.fl. förtecknats och gjorts sökbara.

UTLANDSATSNINGAR

Designarkiv innehåller även en artikeldatabas med artiklar i tidningen Form från 1905 till idag.
Ta världen hit
Genom samarbete med Nationalmuseum har arkivförteckningen över de drygt 16 600 bilderna

För att stimulera designutvecklingen i Sverige, är det angeläget att öppna för ny kunskap och

som tidigare tillhört Svenska Slöjdföreningen gjorts sökbar och dessutom har ett par hundra

kompetens utifrån, exempelvis genom att bjuda in internationellt tongivande personligheter

bilder från bildsamlingen skannats, registrerats och digitaliserats på designarkiv.se. Arkivför-

inom våra områden. Vi har fortsatt med strävan att ta världen hit genom inbjudna talare i semi-

teckningar över ett antal enskilda formgivares arkiv på Nationalmuseum, bl.a. Astrid Sampe,

narier, genom internationell medverkan i PechaKucha, Designonsdagar och samarbeten med

Elsa Gullberg och Sigvard Bernadotte, finns också tillgängliga på webbplatsen.

ambassader och institut, som Indiska Ambassadens stora festival India Unlimited, italienska
institutets Tempo Italiano och irländska ambassadens Designår. Vill särskilt nämna utställ-

Swedishdesign.org

ningen ”We Live Here”, med finsk och isländsk design under möbelveckan, då svenska, finska

Webbplatsen swedishdesign.org lanserades 2012 efter tre års utvecklingsarbete i samverkan

och isländska designers flyttade in i en lägenhet i centrala Stockholm under en vecka, med 5

med Centrum för Näringslivshistoria med stöd av Söderbergs stiftelser. Den skapades för att

000 besökare, ett samtida och avspänt utställningsformat, ett koncept som vi i nordisk krets

bidra till att positionera svensk design internationellt, att inventera och marknadsföra svensk

försöker ta vidare ut i världen. Vi höll också i en japansk miniutställning med Kutaniyaki-

design. Den är även avsedd att tjäna som en framtida forskningsbas i samverkan med Centrum

keramik, samtida teceremoni och sumié-målning på Östasiatiska museet i samarbete med A

för Näringslivshistoria. Projektet kan ses som en naturlig fortsättning på det befintliga samar-

New Layer, den svensk-taiwanesiska utställningens finissage, som vi dessutom tar med i en

betet kring det digitala och fysiska designarkivet med svensk designhistoria på webbplatsen

stor svensk utställning i Taipei 2016.

designarkiv.se. I nuläget har föreningen inte råd med en egen engelskspråkig redaktör.
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Den stora internationella PechaKucha Night på Berns i februari under möbelveckan har blivit

Hållbar utveckling

en tradition, där många av de tillresande till Stockholm Design Week deltar som talare eller i

Yrkesgruppen designer är en nyckelgrupp i arbetet med hållbar utveckling. De har ofta möjlig-

publiken, som uppgick till drygt 1000 gäster.

het att påverka hur sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter integreras i en produkts
design, tillverkning, marknadsföring och kommunikation. I ett långsiktigt perspektiv kan goda

Utöver dem vi själva aktivt inbjudit, har vi haft omkring 200 internationella besökare enbart på

designlösningar bidra till hållbar utveckling. Hänsyn till miljö, ekonomiska och sociala utma-

vårt kansli under året. Exempelvis en Hongkongdelegation, en brasiliansk arkitektgrupp och

ningar finns med som en integrerad del i verksamheten.

japanska deltagare från Komatsu City.

Svensk Form har fortsatt samarbetet med materialforskare och designer inom ramen för The
Material Gap, med Antonia Ax:son Johnson Foundation for Sustainable Development och

Ökad mångfalld

BioInspired Forum, men tvingades avboka seminariet ”The Material Gap” då de amerikanska

För att bidra till ökad mångfald, arbetar vi generellt och genomgående, till exempel när vi väljer

huvudtalarna fick förhinder.

projektledare, deltagare i utställningar och utmärkelser, med att beakta genus, etnicitet och
mångfald i formuttryck. Mera specifikt driver vi projekt som Deadline och Talang finns överallt,

Cirkulär ekonomi och hållbarhet är ett ständigt återkommande tema i Form, i våra samarbeten

som beskrivs under Ung Svensk Form, för att uppmuntra fler att söka till designskolorna och

med modeorganisationerna, som i Världens mest hållbara Catwalk i Almedalen. Kriterierna

till ett mera inkluderande designklimat. Vi har också varit partners till Sveriges Designer i

för hållbarhet är också del av Design S bedömningsgrunder, och inom Ung Svensk Form ser vi

studien Omforma, som presenteras under designveckan 2016, en undersökning av hur de-

glädjande att många av de unga har med perspektivet som en självklarhet i sina verk.

signbranschen ser ut utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i syfte att skapa nya
strukturer för designbranschen och komma tillrätta med ojämnheter.
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Vandringsutställningar

Företagspoolen är en aktiv form av sponsring till verksamheten och medför även direkta

Svensk Form har en unik kompetens att producera utställningar och lägga turnéer vanligtvis

samarbeten. Syftet med verksamheten är också att synliggöra företagens roll som kulturbärare

i samverkan med andra organisationer och myndigheter, något vi gärna vill fortsätta med, då

och påtryckningsgrupp för designfrågor gentemot olika beslutsfattare. Företagen bidrar med

vi har hela nätverket tillhands. I dagsläget kallas vi till styrgrupper på Svenska institutet för att

synpunkter och förslag kring frågor som Svensk Form bör utveckla. Medlemmarna i poolen

medverka i urval och konceptualisering. Inför 2016 har vi även fått uppdrag genom Form att

erbjuds bl.a. nätverksaktiviteter, samt inbjudningar till vernissager och visningar av utställ-

bidra till en digital utställning om mode, och genom Svensk Form att bidra till en utställning om

ningar. Under 2015 infördes en ny indelning av företagspoolens nivåer med höjda avgifter. 67

Ung Svensk Form, avsedd att kunna användas i de svenska utlandsmyndigheternas tool kits.

medlemmar fanns vid årsskiftet.

SVENSK FORM SERVICE OCH FÖRETAGSPOOLEN

Samarbeten, styrelse- och juryuppdrag

I enlighet med Svensk Forms styrelses strategi har extra resurser lagts på ännu närmare

Under den nya ledningen av Arkitektur- och Designcentrum, ArkDes, har samarbetet med

samarbete med branschen, dess utövare och företag. Svensk Form Service är en egen

Svensk Form öppnats upp och fördjupats. Flera gemensamma seminarier har genomförts, som

verksamhetsgren, finansierad genom tjänster och erbjudanden inom det egna bolaget Svensk

Ung Svensk Forms utställning i februari och Design S dagen i november.

Form Service AB. De externfinansierade utlandssatsningarna drivs även genom Svensk Form
Service. Utifrån en given prislista kan förmedlingsarbete, seminarier, föredrag, studiebesök,

Nationalmuseum

jurydeltagande m.m. erbjudas. Svensk Form Service följer föreningens övergripande syfte och

Svensk Form har under året suttit med i referensgruppen för Nationalmuseum Design, det vill

mål såsom att stimulera designutvecklingen, främja svensk design och höja värdet av formgi-

säga verksamheten som under renoveringen ska drivas i Kulturhuset/Stadsteatern. Svensk

vares kompetens.

Form har samarbetat med Nationalmuseum genom förvaring av föreningens bildarkiv och tillgängliggörande av den bildsamling i Nationalmuseums bildarkiv som tidigare tillhört Svenska
Slöjdföreningen (Svensk Form). Svensk Forms bildarkiv flyttades sommaren 2013 i samband
med museets renovering och finns numera på Centrum för Näringslivshistoria.
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Röhsska Museet

VisitSweden

Svensk Form Väst har ett nära samarbete med Röhsska museet i Göteborg och har tillgång

Svensk Form har haft fortsatt samarbete med VisitSweden i samband med satsningarna i

till museets lokaler för verksamhet, föreläsningar och utställningar. Svensk Form visade Ung

Milano. Dessutom har Svensk Form deltagit i styrgruppen för utformandet av en kommunika-

Svensk Form 2015 på museet.

tionsplattform för Designlandet Sverige som VisitSweden initierat med branschföreträdarna
och som nu ser ut att kunna bli en del av regeringens exportstrategi.

Tillväxtverket och Vinnova
Svensk Form har under året samarbetat Tillväxtverket, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och

Centrum för näringslivshistoria

konsthantverksorganisationerna för att stärka företagsamheten inom små hantverksnära

Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i syfte att ta hand om, bearbeta

design-, mode- och slöjdnäringar, som resulterat i en gemensam agenda, projektlett av Konst-

och presentera designrelaterade arkiv samt gemensamt utveckla arkivtjänster. Vi har tillsam-

hantverkscentrum. Ytterligare medel ska sökas för implementering av delar av agendan. Inget

mans byggt upp webbplatserna designarkiv.se och swedishdesign.org som vi önskar utveckla.

samarbete med Vinnova 2015.
Brann AB
Svenska institutet

Svensk Form samarbetar med Brann AB, som är konsulter i immaterialrätt och affärsjuridik.

Svenska institutet är, vid sidan av Kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms mest

Genom dem erbjuds Svensk Forms medlemmar telefonrådgivning (Juridisk Hotline). Telefon-

naturliga samarbetspartner och finansiär vid utlandssatsningar och turnerande utställningar,

rådgivningen är tänkt att ge en första kontakt med en kunnig jurist inom området, varefter det

tillsammans med mottagande svenska utlandsmyndigheter. Under året har vi suttit i referens-

finns möjlighet att direkt boka tid för den som önskar mer hjälp.

grupper inför utlandssatsningar som Si själva producerar, samt kommer vi att bidra till två
digitala utställningar som ska erbjudas svenska utlandsmyndigheter.
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Lauritz.com

Stiftelsen Garverinäringens Främjande

Svensk Form har ett långsiktigt och positivt samarbete med danska auktionshuset Lauritz.com

Svensk Form samarbetar med Stiftelsen för Garverinäringens främjande inom ramen för Ung

som fortsatt som huvudsponsor för Design S 2014/15. Genom samarbetet vill Svensk Form

Svensk Form i syfte att öka kunskapen om tillverkning av skinn och läder. Dels genom stipendi-

kunna stärka möjligheterna att sprida kunskap om aktuell svensk design i Sverige och interna-

er, dels genom workshops på garverier. Samarbetet är ett led i Svensk Forms långsiktiga syfte

tionellt. Genom att Lauritz.com verkar inom konst och design, med såväl vardagsdesign som

att samverka med flera hantverksnära industrier, för att främja lokal produktion och bevarande

ikoner och högkvalitativ vintagedesign, har vi en partner i Svensk Forms folkbildningsuppdrag

av hantverksskicklighet i takt med att produktion flyttar ut. Yngre formgivare har ofta bristande

samt möjlighet till fler samarbeten med företag inom designområdet. Lauritz.com riktar sig till

kunskaper men stort intresse att lära.

en bred allmänhet såväl som till en exklusiv kundkrets inom design, vilket också kan sägas för
Svensk Form.

Svenskt Designsamarbete
Svensk Form har sedan 2013 återupptagit initiativet Svenskt Designsamarbete, SDS, ett

Familjen Erling-Perssons Stiftelse

nätverk mellan design- och arkitekturorganisationer med syfte att öka informationsutbyte och

Svensk Form har sedan 2014 fortsatt bidrag till Svensk Forms bibliotek, samt till den nya

skapa samverkan där parterna så önskar. SDS har sammanträtt regelbundet hos de olika delta-

omgången av Levande Design med 13 filmade intervjuer som lanserades i oktober 2015.

garorganisationerna under 2015. Svensk Form är sammankallande.

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign

Svensk Form fick under åren 2011-2013 finansiering från Söderbergs stiftelser för att tillsam-

Svensk Form är en av stiftarna till SVID. Svensk Forms VD sitter i SVID:s styrelse och Svensk

mans med Centrum för Näringslivshistoria bygga upp den nya webbplatsen swedishdesign.org

Form utser ytterligare en representant i styrelsen.

som ger en bred bild av samtida svensk design.
ICSID - BEDA
Svensk Form har avslutat medlemskapet i ICSID, International Council of Societies of Industrial
Design, och kommer nu att ingå i det europeiska BEDA, The Bureau of European Design Associations, där SVID:s VD Robin Edman sitter som President.
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STYRELSEUPPDRAG OCH STYRGRUPPER

Jurymedverkan

Svensk Form har haft representanter i styrelser för följande organisationer, varav några som

Förutom de utmärkelser och priser där Svensk Form är en av grundarna, arrangeras ytterligare

ursprungliga stiftare:

priser och utmärkelser inom form och design. Svensk Form deltar på förfrågan under förutsätt-

Formmuseets vänner, som lades ned 2015 och övergick till Nationalmusei vänner

ning att syftet är lovvärt och i alla fall på sikt kan bidra till att fördjupa och vidga medvetenhe-

Stiftelsen Svenskt Färgcentrum

ten om design och stimulera designutvecklingen. Vidare ska villkoren kring arrangemanget

Gustav och Ida Unmans Stipendiefond

vara bra, t.ex. för deltagande formgivare och designer, men också för juryarbetet i sig.

SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign

Under 2015 deltog Svensk Form och Form i följande jurys: Stora Designpriset som är Teknikföretagens årliga pris, Önska designstipendium, Electrolux Product Award, Formex Nova,

Svensk Form har representerats i följande referens- och styrgrupper:

Cathrine von Hauswolffs stiftelse för designutveckling och Färgcentrums tävling Prisad Färg.

Gestaltad Livsmiljö
Nationalmuseum Design

Kommunikation, PR och Service

Designlandet Sverige – VisitSweden

Under 2015 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån verksamhetsplanen för Svensk Form

Agenda för företagsutveckling - Konsthantverkscentrum

och Form. Kommunikationschefen Anna Bellander har varit tjänstledig för att arbeta som

Upplev Kultur Var Dag, Förstudie om design och arkitektur i kultursamverkansmodellen

sekreterare i utredningen Gestaltad Livsmiljö, och valde därefter att avsluta sin tjänst på
Svensk Form. Svensk Forms kommunikationsavdelning har två tjänster, varav den ena varit
barnledig under andra delen av 2015 och en ny rekryterats. Under året har vi även kunnat
anlita en kommunikatör på halvtid för att samordna de regionala insatserna, med projektledning av Almedalen och Formslaget.
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För alla samtida verksamheter är ett effektivt kommunikationsarbete avgörande och alltmera
utmanande med ständigt tillkommande kanaler som ska prioriteras. Form är naturligtvis vårt
främsta opinionsbildarorgan med direkt kontakt med medlemmar och omvärld. Därtill alla digitala kanaler, webbplatserna svenskform.se, formmagazine.com, ungsvenskform.se, design-s.
se, designarkiv.se och swedishdesign.org.se som är våra viktigaste, jämte Svensk Forms
nyhetsbrev, FormReport och vår närvaro i sociala medier. Facebook, Twitter och Instagram
är viktiga arenor, nyhets- och pressrummet på MyNewsdesk, liksom VD-bloggen Fru Form. Vi
arbetar nu med att strukturera om webb-platserna för att öka räckvidd och trafik.

Mässor och andra arrangemang
Svensk Form/Form medverkade under 2015 på Stockholm Furniture & Light Fair, Formex och
Bokmässan i Göteborg i Sverige, samt på internationella mässor i Milano, och Tokyo.
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Bilaga 1. Program Svensk Form
26 januari, Swedish Fashion Talents på Kulturhuset Stadsteatern, Svensk Form partner
2 februari, öppnar utställningen We Live Here, ett samarbete mellan Iceland Design Center,
Designforum Finland och Svensk Form, utställningen hölls i en privatbostad i centrala Stockholm
för att skapa hemkänsla, med pressträffar, fester, workshops och möten. Konceptet är tänkt att
vandra vidare i världen.
3 februari, invigning av Ung Svensk Form 2015 i Greenhouse, Stockholm Furniture & Light Fair,
Kulturminister Alice Bah Kuhnke inviger, 22 nominerade, 4 stipendiater.
3 februari, PechaKucha Night # 50
Talare: We Live Here – Finland and Iceland move in together in Stockholm
– Curators Hlin Helga Guðlaugsdóttir, Elina Aalto and Marika Tesolin
Designs of a Diplomat from Delhi – Banashri Bose Harrison, Ambassador of India
Design, Curiosity and Change – Mathilda Tham, Professor in Design, Linnaeus University
Those in Between Spaces – Robert Ek, Architect M. A. Arch, Codesign Research studio
& Ying Sun, Interior architect, M.F.A, Codesign Research studio, The Moonhouse – a state of
mind – Johan Molin, CEO Falu Rödfärg, Månhuset, Crafting Material Relations – Sara Lundkvist,
designer, nominee Ung Svensk Form 2014/2015, My Material Languages – Åsa Jungnelius,
Glass designer, jury member Ung Svensk Form 2014/2015
Truth & Lies in Design – Christian Lodgaard, Director Research & Development
HÅG and Scandinavian Business Seating, Button Masala – Anuj Sharma, Indian Fashion Designer Iaspis
4 februari, Regionalföreningskonferens, Svensk Forms bibliotek
5 februari, Form +1 Award, Stockholm Furniture & Light Fair, till Inga Sempé/Wästberg.

20 februari, FormFrukost, Design som Bistånd. Lyssna till några av Nordens mest inflytelserika namn
inom utvecklingsbistånd och design
26 februari, Öppet hus i Svensk Forms bibliotek
4 mars, Medlemsträff i biblioteket för Gestaltad Livsmiljö och mötesplats
9 mars, rysk television besöker och intervjuar Svensk Form
11 mars, Designonsdag, Blommande Rum med Gunnar Kaj, blomsterkonstnär och Gunnel Sahlin,
glasformgivare
18 mars, lansering av rapporten Upplev Kultur Var Dag på ArkDes, presentation av Mats Svegfors,
Malin Lagergren kulturchef Dalarna, Kerstin Brunnberg och Ewa Kumlin.
26 mars, utredaren Christer Larsson besöker Svensk Forms styrelse och personal
16 april/ Öppet Hus i Svensk Forms bibliotek
23 april Design S Dag i Malmö med arkitekturtema
29 april, Design S Dag i Örebro med tema industridesign och konsthantverk.
21 maj, Powered by PechaKucha med Indiska ambassaden, festivalen India Unlimited på Millesgården.
25 maj, Powered by PechaKucha, Student-PechaKucha på Beckmans designhögskola med 12 examenstudenter från Mode, Visuell kommunikation och Form

5 februari, Nordiskt – Baltiskt nätverksmöte på finska institutet
5 februari, Japansk teceremoni, kalligrafipresentation och workshop i We Live Here
6 februari, Ogatsu ink blocks, Calligraphy and Contemporary Japanese Tea-Ceremony,
Östasiatiska Museet, i samband med finissage av utställningen A New Layer.
13 februari, Ung Svensk Form öppnar utställning på ArkDes
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2 juni, PechaKucha Night # 51,
Talare: Salka Hallström Bornold, Deputy Editor in Chief, Form Magazine,
Nicole Walker/Cornelia Blom = Amaze Stockholm, Founders of Amaze Stockholm,
Kristina Schultz, Bachelor Student, Industrial Design, Konstfack, Rebecka Öberg
Bachelor Student, Furniture Design, Carl Malmsten Furniture Studies, Carl Hjelte
Photographer, featured in Form Magazine 3/2015, Petra Lilja, Industrial Designer & Curator, Martina
Hoogland Ivanow, Photographer, featured in Form Magazine 2/2015,
Sebastian Gonzalez, Bachelor Student/Cabinet Maker, Carl Malmsten Furniture Studies,
Erika Tanos, Anthropologist & founder of Curiosity Shop, Erika Emerén
Bachelor Student, Beckman College of Design, Martin Hallberg, Creative Director, Radja Sound Design
Agency
21 juni, Öppet Hus i Svensk Forms Bibliotek
29 juni – 2 juli, Almedalen. Där Svensk Form var med och arrangerade fyra programpunkter: 1)
Världens mest hållbara catwalk 2) Talang finns överallt – En kreativ workshop med fokus på breddad
rekrytering till designutbildningar samt 4) Vem Platsar? Låt människor med olika perspektiv forma vår
gemensamma livsmiljö, ett samtal om vem som får ta plats och vem som syns i samtalet om vår gemensamma livsmiljö tillsammans med Sveriges Arkitekter, samt 4) PechaKucha Night #52 i Almedalen, Talare: Martina Eriksson, Arkitekt, M Arkitektur. Karin Ahlin, Storyteller, Svensk Form/Konstfack.
Anna Holmquist, Designer, Folkform. Christina Silfverhielm, Arkitekt, OkiDoki Arkitekter. Eva-Karin
Anderman, Projektledare, SVID. Rebecka Öberg, Examensstudent, Carl Malmsten Furniture Studies.
18 augusti, PechaKucha Night # 53, Kammarsalen Berns,
Talare: Utopian Bodies: Sofia Hedman – Fashion Curator & Exhibition Designer
Hanne Eide – Editor and PhD student Fashion Studies, Johan Deurell - Editor, assistant curator and
writer, Patrik Steorn, Director, Thielska Galleriet, Ulrika Berglund
PhD Student, Centre for Fashion Studies Stockholm University, Christina Silvferhielm
Architect, Okidoki Arkitekter, Helena Mellström, Marketing Manager, Swedish Fashion Council, Jonas
Almquist, Initiator Smart Flower, Emelie Janrell, Designer, Ronald Jones, PhD, Graduate School of
Design, Harvard University

19 augusti, prisutdelning Formex Nova på NK, Ewa Kumlin jurymedlem
24 augusti, Swedish Fashion Talents på Kulturhuset
12 oktober, visning av Svensk Forms bibliotek för studenter från KTH Arkitektur och Kungliga Konsthögskolan i samarbete med Arkdes bibliotek
24-27 september, Forms 110-årsjubileum firades på Röhsska museet i Göteborg i samverkan med
Svensk Form Väst. Medverkan under bokmässan i projektet People Powered Future tillsammans med
SVID och ArkDes på forskartorget. PechaKucha Night tillsammans med ADA, SVID och Arkdes på Park
Lane.
6 oktober, Formslaget och Svensk Forms 170-årsfirande. Två filmvisningar av den nya omgången av
kortfilmerna ur Levande Design premiärvisades på Moderna Museet med efterföljande födelsedagskalas i biblioteket där Stockholms Formbärare Gustavsbergs Konsthall presenterades av Svensk Form
Stockholms interimsstyrelse.
16-17 oktober Regionalföreningskonferens i Stockholm
19 oktober, Fashion Institute of Technology, FIT, seminarium i Svensk Forms bibliotek
17 november, stipendieutdelning ur Cathrine von Hausswolffs designstiftelse, till A New Layer, i Svensk
Forms Bibliotek
19 november, Svensk Forms nybildade studentnätverk FUN träffas i Svensk Forms bibliotek
26 november, Design S Dagen på ArkDes, Vill Du vara med i nästa generation design?
med efterföljande middag i Svensk Forms bibliotek
8 december, PechaKucha Night # 54
Talare: Maj Sandell, Gustavsbergs Konsthall, Årets Formbärare 2015 (region Stockholm)
I huvudet på Frida Fjellman, Abdulrahman Hajji Othman & Tirej Hajji Othman, Bilder från minnet, Kurdiska staden Afrin, Syrien, Märta Mattsson, Jewellery Designer, The animal within - An endless source
of inspiration, H. Cenk Dereli, Architect, PechaKucha organizer in Izmir, Turkey, To Create a Belief in a
City, Lisanne Fransén, Curator, ”Domestic Futures” at Nationalmuseum, Curating Speculations, Frida
Arnqvist Engström, Kurbits.nu Gerillaslöjd, Guerilla Crafts - yarnbombing, DIY and the handmade revolution, Erïk Bjerkesjö, Fashion Designer, Ung Svensk Form nominee (Young Swedish Design)
Transmission, Karl-Johan Hjerling, Furniture Designer and Interior Architect, 86,4 miljoner,
Hue Huynh, Illustrator /Graphic Designer, I bildernas värld, Philip Smith, Marketing Director Nordics,
How to fight darkness, Richard Prime, Minutemailer, Sweden and its Startups.
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Bilaga 2. Program internationell verksamhet

Bilaga 3. Program regionalföreningar

5 februari, Salka Hallström Bornold i Rotterdam för intervjuprojekt

SVENSK FORM SYD

12-15 mars, DesignMarch i Reykjavik, Island, Form på plats

Verksamhet
Svensk Form Syd – Form/Design Center driver sedan 1964 en mötesplats för form, arkitektur och
design. Form/Design Center är ett attraktivt besöksmål som genom åren har visat totalt 1211 utställningar med en mycket stor bredd. Dessutom genomförde butiken 10 presentationer. Centret
har sedan starten haft, och har fortfarande en stor betydelse för designfrågor och opinionsbildning i Sverige.
Under 2015 visades 28 utställningar som lockade cirka 110 tusen besökare, se lista nedan. Programverksamheten arrangerade 120 debatter, föreläsningar, workshops och andra möten. Lika
många studiebesök av skolklasser/studenter, journalister och andra grupper togs emot.

14-19 april, Swedish Design Goes Milan, Sweden Press Pause, gemensam monter på möbelmässan i Milano på temat kontor och arbetsplatser.
4-6 maj, Nordic Baltic meeting in Vilnius, Vilnius design festival
20-21 maj, Clerkenwell Design week, London, Powered by PechaKucha med SB Seating
21-23 maj, Salka Hallström Bornold i Amsterdam på internationella konferensen What Design
Can Do

Föreningen Svensk Form Syd höll årsmöte tisdagen den 15
april 2015 på Form/Design Center i Malmö.

4-5 september, Salka Hallström Bornold i Paris för intervjuprojekt
7 september, Helsinki Design Week, meeting with DesignForum Finland
29 september, urval av Ung Svensk Form 2015 visas i IKEA:s Expo pop-up store i Milano i
samband med Milanos modevecka.
27 oktober – 2 november, Svensk Form var representerade i Tokyo på World Design Week
Network under Tokyo Design Week, samt för en fortsättning av projektet med möte mellan
svensk design och Kutaniyaki keramik och hantverk.

Eva Engquist
ordförande
Inger Lindstedt
vice ordförande
Birgitta Ramdell kassör, vd
Chris Marshall
Daniel Byström
Gunilla Kronvall
Louise Hederström
Mattias Malmstedt (t.o.m. 1 nov)
Stefan Persson
Maria Vieweg
personalrepresentant
Särskilda uppdrag – ledamot i programrådet för grafisk design, K3, Malmö högskola
– Björn Göransson ledamot i Föreningen Svensk Forms styrelse
Birgitta Ramdell Stamming:
– ledamot i Karin & Bruno Mathssons stiftelse
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Delaktighet i olika projekt:
SPOK- lokal produktion och konsumtion
PK- Nordiskt nätverk för produktion och konsumtion
Utvalt- utvecklings-och utställningsprojekt i samarbete med Skånes Hemslöjdsförbund och
Konsthantverkscentrum
Slöjdcraft- slöjd som uttrycksmedel, ett Skapande skola projekt med stöd av Nämnden för
Hemslöjdsfrågor
Open Architecture Initiative– kartläggning av förmer för delad kunskap inom arkitekturområdet
Imagine Skåne 2030 – visioner om Skånes framtid/tävling
Samarbetspartner:
Aalto Universitet
Adam Mikiewicz Institute, Warzawa
Akzo Nobel
ArkDes
Arkitektskolan i Lund
Dansk Design Center
Design Sweden
DISK (Designer i Skåne)
DogA
Falkenbergs museum
Holmbergs i Malmö
Iaspis
Iceland Designcenter
Ingvar Kamprad Design Center i Lund
Illustratörcentrum
Konsthantverkscentrum
Malmö Högskola
Movium
Nationalmuseum
Utställningar:
Månen kan vara svart
Konstlyftet/KKV Grafik/Malmö Konsthall
Ett projekt av Malmö Konsthall, KKV Grafik och Daglig verksamhet LSS och där medverkar Daglig Verksamhet LSS Bokbytet, Framtiden, Informationsgruppen, Konstfabriken, Kronan, Kulladal,
Linnéhuset och Pappersmakarna.
29 jan–15 feb
Ska en se ut så här?
Film av Anna Österlund om hennes annorlunda mode-event.
29 jan–15 feb

Family Frames goes to Bangalore
30 jan–15 feb
Southern Sweden @ Form/Design Center
Ett smakprov på Southern Sweden – designing life, Malmö stad och Region Skånes satsning
under Hong Kong Business of Design Week i december 2014.
31 jan–1mar
A New Layer
Utställningen A New Layer visar samtida föremål utförda i en uråldrig teknik. Lack har använts
i Östasien i över 7000 år och omfattar en mängd olika tekniker och användningsområden.
Projektet initierades av National Taiwan Craft Research and Development Institute (NTCRI) då
de 2012 bjöd in de svenska formgivarna Gabriella Gustafson, Matti Klenell, Stina Löfgren, Carina
Seth Andersson och Mattias Ståhlbom för att arbeta med materialet lack som utgångspunkt.
21 feb–12 apr
Lifestyle Vietnam
4–6 mar
Funky Rooms
Uppdraget i idétävlingen Funky rooms, initierad av UngBo, har varit att skapa nya smarta
design- och tekniklösningar för små kök och badrum. I samarbete med HSB, MKB och JM samt
med stöd från Boverket.
14–29 mar
25 kvadrat
Arkitekter tolkar Attefall. 25 svenska arkitektkontor presenterar var sin idé om hur ett Attefallshus skulle kunna se ut. Bland förslagen finns timmerstugor, paviljonger, orangerier, kompletta
minivillor och en triumfbåge.
24 apr–7 jun
Ung Svensk Form
10:e upplagan, genomförd av Svensk Form i samarbete med IKEA och Stockholm Furniture &
Light Fair.
24 apr–7 jun
Vårutställning 2015
Elevutställning, högskolorna i Malmö och Lund
28–31 maj
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Genius Loci
Området kring Malmö Live. I samarbete med Malmö stad.
4 jun–30 aug
Utvalt
Konsthantverk, slöjd och form i Skåne 2015. Jurybedömd vandringsutställning med handgjord
form – här och nu.
18 jun–23 aug
Bokstavstjuven
En bilderbok och typografisk detektivhistoria av Oskar Laurin. Examensarbete från Konstfack/
Grafisk design och illustration.
23 jun–30 aug
The Tomorrow Collective
Inspirerad av dåtiden att leva I framtiden. Ett projekt från Industridesignskolan vid Lunds Universitet.
23 jun–30 aug

Slöjdcraft
”Varför har vi slöjd?” Ett interaktivt slöjdprojekt inom Skapande Skola för årskurs fyra och fem
i Malmö stad. Barnen skapar, liksom i dataspelet Minecraft, en fiktiv värld fast med slöjdens
verktyg. Genomförs med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor.
3–22 nov
Bruno Mathsson-priset 2015
Bruno Mathsson-priset 2015 går till de tre arkitekterna och formgivarna Mårten Claesson, Eero
Koivisto och Ola Rune.
27 nov–24 jan
Irrational Times
Ett samtida kulturutbytesprojekt mellan svenska Petra Lilja Design Studio och polska designstudion Kosmos Project.
27 nov–10 jan
Månadens formgivare under 2015:
Maria E Harrysson 9–25 jan

On the wabi–sabi side of things
En hyllning till det sköna i det osköna. Dumpsterfotografi av Jesper Blomqvist
En del av Malmö Fotobiennal 11–27 sep
Den nya kartan
Hur kan vi rita om kartan för lokal produktion och konsumtion? 25 formgivare och 25 tillverkare
testar en ny modell för samarbete.
11 sep–15 nov

Bianca Cheng Costanzo 3–28 feb
Sophia Lithell 6–29 mar
Astrid Linnéa Andersson 1–30 apr
Maria G/Swedish Ninja 5–14 jun

String Furniture 10 år
Företaget String Furniture, mest känt för det minimalistiska hyllsystemet string® som ritades av
den svenska arkitekten Nisse Strinning 1949, fyller 10 år och firar med en jubileumsinstallation
på Form/Design Center.
6 okt–1 nov

Ola Giertz 3–30 sep
Lena Willhammar 2–31 okt
Tvåfota design/Stina Löfgren 5–29 nov

Bästa Biennalen: Minna Palmqvist
Minna Palmqvists plagg och objekt tar form ur intima detaljer och oönskade kroppsformer, de
spräcker fasader och förväntningar. (11688 besökare)
17 okt–29 nov
Drawing Room
En internationell salong för grafisk form med tre lokala och tre internationella utövare. Medverkande formgivare: M & E, Matilda Plöjel & Lisa Olausson, ATWTP, Santtu Mustonen, Julia Born m
fl. Genomförs med stöd av Iaspis.
22 okt–13 dec

Within Walls 5 dec–3 jan
Presentationer i butikens galleri:
Röros filtar/Inga Sempé 24 jan–22 feb
Tapettema 28 feb–29 mars

62

Lottas träd 11 april– 17 mars
Littlephant 16 maj–14 juni

Under 2015 har styrelsen haft fyra styrelsemöten fördelade över året, inklusive ett konstituerande möte 18/6 och upptaktsmöte 28/8 med studiebesök på Meken och Bergslagens Brygghus
i Smedjebacken. Mellan mötena har styrelsen främst kommunicerat via den gemensamma
Facebook-gruppen. Möten och dialog har även genomförts inom ramarna för separata projekt.

Dukat med servis av Ann–Katrin Braf 21 juni–23 aug
Fler dukade bord i butiken 26 juni–23 aug
Carina Seth Andersson 19 sep–18 okt

FORMBAR
Föreningens inarbetade koncept FORMBAR är en spännande och kostnadsfri mötesplats dit alla
är välkomna. Här berättar intressanta personer med anknytning till Dalarna om sitt skapande
inom form, design, arkitektur, mm. FORMBAR har arrangerats vid fyra tillfällen i Falun under
2015. Tre gånger på restaurangen Smak, och en gång på Magasinet,

I butikens galleri: Tema Smycken 20 Sep – 9 nov
Ljungbergs Factory 24 okt–22 nov
Jul 28 nov–3 jan
Antal medlemmar vid årets slut var 440
SVENSK FORM DALARNA
Årsmötet hölls den 2015-05-27 på Restaurang Smak i Falun.
STYRELSE
Efter årsmötet 2015-05-27 består styrelsen av följande personer:
Mikael Granberg, ordförande
Frida Lindberg, vice ordförande
Petter Kolseth, sekreterare
Per Eriksson Pax, kassör
Johan Berglund, ledamot
Pernilla, Jansson, ledamot
Omid Massali, ledamot
Valnämnden består av Rebecca Bergman och Magdalena Nord Omne
STYRELSEMÖTEN
Under 2015 har styrelsen haft fyra styrelsemöten fördelade över året, inklusive ett konstituerande möte 18/6 och upptaktsmöte 28/8 med studiebesök på Meken och Bergslagens Brygghus
i Smedjebacken. Mellan mötena har styrelsen främst kommunicerat via den gemensamma
Facebook-gruppen. Möten och dialog har även genomförts inom ramarna för separata projekt.
Svensk Form Dalarna representerades av Mikael Granberg och Frida Lindberg på Svensk Forms
årsmöte i Stockholm 23/5. Svensk Form Dalarna representerades av Frida Lindberg på regionalföreningskonferensen på Skeppsholmen 4/2. Under regionalföreningskonferensen 16–17/10
deltog Mikael Granberg.

FormBar 28/1 – Johan Molin, Falu Rödfärg
Johan Molin från Årets Formbärare i Dalarna 2014 – Falu Rödfärg – besökte FormBar och berättade om företagets 250 första år. På årets första FormBar berättar Falu Rödfärgs VD Johan Molin
om företagets stolta historia och hur de på olika sätt arbetar för att hålla sig moderna genom
alla tider. Med ena handen har de stolt försvarat sitt arv och med den andra uppmuntrat innovation och nytänkande. Genom Rödfärgspriset har de vartannat år sedan 2002 inspirerat och
motiverat arkitekter att använda sig av ett klassiskt byggnadsmaterial. 2014 fick Falu Rödfärg
dessutom själva en utmärkelse – Årets Formbärare i Dalarna.
FormBar 5/5 – Alexander Wolfe, Guringo
Denna FormBar arrangerades i samband med ”Seminarium och workshop om design och arkitektur i Dalarna” i samband med i samarbete med Landstinget Dalarna. Se separat punkt nedan.
FormBar 27/5 – Mia Svalänge
Denna FormBar arrangerades i samband med årsmötet. Mia Svalänge, grundare av Lycka Form,
berättar om med- och motgångar i sitt arbete med att ge nytt liv åt traditionella mönster från
Dalarna.
FormBar 18/11 – Per-Anders Björkman, Björkmans skomakeri
Sveriges yngste skomakarmästare Per-Anders Björkman berättad hur en klassisk kvalitetssko är
uppbyggd, gav en introduktion till olika klassiska skomodeller och några enkla men viktiga råd
om skovård.
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5/5 – SEMINARIUM OCH WORKSHOP OM DESIGN OCH ARKITEKTUR I DALARNA
Seminarium och workshop på Magasinet i Falun där rapporten ”Upplev kultur var dag” presenterades och diskuterades. Rapporten ”Upplev Kultur var dag” är resultat av en förstudie utförd
av Mats Svegfors kring design och arkitektur på regional nivå. Förstudien har genomförts i
samverkan mellan Landstinget Dalarna (projektägare), Region Örebro och Landstinget Västernorrland, i samarbete med Svensk Form och Sveriges Arkitekter, med bidrag från Statens
Kulturråd. Under eftermiddagen presenterade Mats Svegfors rapporten och de förslag som han
lägger fram. Representanter från Sveriges Arkitekter och Svensk Form Dalarna, Svensk Form
Västernorrland och Svensk Form Örebro län redogör för de regionala inspelen. Utredningssekreterare Anna Bellander presenterade den pågående statliga utredningen Gestaltad livsmiljö. Med
utgångspunkt i förstudien arrangerades det även en kortare workshop där frågor som ”Vilken är
framtiden för design och arkitektur i Dalarna?”, ”Vilka av rapportens förslag vill Dalarna arbeta
vidare med?” med flera diskuterades.
Efter eftermiddagens program hade deltagarna möjlighet att köpa en tapastallrik från Smak
innan kvällens FormBar startade. Med projektet Brunkebergstorg 2014 som case berättade
Alexander Wolfe från design- och kommunikationsstudion Guringo om hur tillfällig platsaktivering kan användas som metod för hållbar stadsutveckling.
Under dagen medverkade Björn Göransson från Form/Design Center i Malmö. Björn sitter även i
styrelsen för Svensk Forms moderförening.

DALARNA MODERN COLLECTION
I ett samarbete mellan Svensk Form Dalarna och Dalarna Modern har ett produktutvecklingsprojekt drivits tillsammans med sju formgivare som var och en fått skapa en modern ”dalaprodukt”
inför skid-VM i Falun 2015. Deltagande formgivare var Angelica Eriksson, Britt-Marie Nilsson,
Susanne Beskow, Linn Sund och Lina Nilsson, Lisa Staffas, Mikaela Willers och Nanni Holén.
Förberedelser gjordes under våren 2014 medan själva projektet startade i juli 2014. Anna-Lena
Gull från Innordica Design har varit processledare. Projektet avslutas i mars 2015.
dalarnamodern.se

6/10 – FORMSLAGET, ÅRETS FORMBÄRARE 2015
På Svensk Forms 170 års dag 6/10 arrangerade Svensk Form Dalarna Formslaget på restaurang
Smak i Falun. Filmvisning av de nyproducerade filmerna i serien ”Levande design” visades innan
en smakrik måltid intogs.
Under kvällen tillkännagav styrelsen att Hanna Nielsen fått utmärkelsen Årets Formbärare i
Dalarna. Årets Formbärare delas ut av Svensk Forms alla regionalföreningar i samband med
Formslaget, 6/10 varje år. Årets Formbärare är en person, organisation eller ett företag som har
bidragit till att stärka form, design och/eller arkitektur i respektive region.

SAMARBETEN
Under året har samtal förts med Sätergläntan rörande framtida samarbeten. Samtal har även
förts med Dalarnas Arkitekturråd om hur föreningarna gemensamt kan arbeta för att stärka
form, design och arkitektur i Dalarna. Dialog och samarbeten har även etablerats med Landstinget Dalarna. Det är mycket positivt att landstinget i sin nya kultur och bildningsplan tydligt
anger att de avser samarbeta med Svensk Form Dalarna. En första kontakt har även tagits med
designutbildningen på Leksands Folkhögskola kring ett utbyte av föreläsare.

FÖRSTUDIE DESIGN OCH ARKITEKTUR PÅ REGIONAL NIVÅ
Under vintern/våren 2014 arbetade föreningen aktivt för att en förstudie om design och arkitektur på regional nivå skulle komma till stånd. Efter en dialog med Landstinget Dalarna kunde
vi glädjas åt att Landstinget Dalarna som projektägare blev beviljad medel från Kulturrådet
för att genomföra nämnda förstudie i samarbete med landstingen i Västernorrland och Örebro
län. Mats Svegfors fick uppdraget som huvudutredare. Svensk Form Dalarna bidrog med ett
inspel och enkät rörande nuläget i Dalarna. Den slutgiltiga rapporten presenterades på ArkDes i
Stockholm 18/3 2015. 5/5 arrangerades evenemanget ”Seminarium och workshop om design
och arkitektur i Dalarna” på Magasinet i Falun, där rapporten presenterades och diskuterades.
Se separat punkt ovan.

Antal medlemmar vid årets slut var 107
Motivering: ”Med nyfikenhet och professionell målmedvetenhet experimenterar Hanna med
form och ljud i smycken och skulpturer. Hanna gör även en stor insats med pedagogiska projekt,
där hon med sin kunskap, kreativitet och smittande energi inspirerar barn att prova på designprocessen. Vi är mycket glada att Hanna Nielsen väljer att ha Dalarna som bas för sitt arbete”!
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SVENSK FORM GOTLAND
Verksamhetsåret 2015 inleddes efter extra årsmöte och blev därmed något förkortat i förhållande till kalenderåret. Svensk Form Gotland har varit en i högsta grad livskraftig förening under
2015 genom Formslaget, Årets Formbärare, medlemskontakter, möte med riksföreningen och
aktiviteter via sociala media.Styrelsen har under 2015 träffats vid 4 protokollförda möten,
därutöver vid flera informella möten. Styrelsen har även arbetat via telefon och epost inför de
större evenemangen som nominering och utnämning av Årets Formbärare samt Formslaget.
Styrelsearbetet har innehållit lika delar lärande om föreningen som ett målmedvetet drivande av
frågorna med medlemsfokus. Styrelsen har inom sig fördelat arbetet för att bättre kunna fokusera på olika ansvar, men även arbetat i plenum. Styrelsemedlemmar har därutöver även deltagit i
andras arrangemang, den 22 september på inbjudan av landshövding Cecilia Schelin Seidegård
på temat ” Gestaltad Livsmiljö och regional utveckling” och på inbjudan av Swedbank, Uppsala
universitet Campus Gotland de 1 januari i temadagen ”92 möjligheter”
Extra årsmöte hölls den 17 juni med Björn Göransson från Svensk Form Syd som ordförande. Den
nya styrelsen konstituerade sig därefter.
Maria Brunskog, medlemsaktivitet
Mimmi Gibson, ordförande, Almedalsveckan
Lukas Dahlén, sekreterare, Almedalsveckan
Lisa Hemph, kassör, medlemsaktivitet
Karin Leoson, vice ordförande, medlemskontakter
Kristina Torsson, Almedalsveckan
Elinor Dahl, medlemsaktivitet
Revisor: Johan Gråberg
Valberedning: Ahnie Gottberg, Jenny Lundahl
I samband med Almedalsveckan träffade styrelsen Ewa Kumlin, samt knöt nya kontakter med
flera proffsiga och trevliga medarbetare från kansliet.
Årets Formbärare
Styrelsen nominerade traditionsenligt en formbärare för året. I samband med Svensk Forms
födelsedag den 6 oktober tillkännagavs Årets Formbärare. Firandet pågick samtidigt över hela
landet och rönte stor medial uppmärksamhet på Gotland. Till 2015 års formbärare utsågs verksamheten och platsen Körsbärsgården som drivs av Jon och Marita Jonson.

Motivering:
”För att de utgör en arena för form, en möjliggörare, där formgivare i olika discipliner kan möta
en växande publik. För att de drivet, entreprenöriellt och framgångsrikt ständigt utvecklar sin
verksamhet. Med Konsthall, Skulpturpark, trädgård, Barnens konstverkstad och driven arkitektur har de en mångfasetterad verksamhet med många ingångar till Form. Alldeles särskilt vill vi
lyfta fram barnverksamheten. Förutom barnverkstaden drivs nu också projektet ”Konst för alla”,
finansierat av Arvsfonden, där många unga kommer att få möta konst och form på olika sätt.
Att barn och unga får möjlighet att tidigt i livet komma i kontakt med skapande verksamhet och
formupplevelser är ovärderligt!
Dessutom är de en viktig aktör för en levande landsbygd, längst ner på Sudret. Vad mer är: De
utgör en reseanledning och ett incitament till Form- och konstresor från den kommande kryssningskajen.”
Ett diplom samt blommor utdelades av förra årets formbärare, Jennie Olofsson.
Formslaget:
Den 6 oktober fyllde föreningen 170 år. Svensk Form Gotland anordnade Formslaget i Campus
Gotlands lokaler. Vi inledde med en kort presentation av den nya styrelsen, sedan delade förra
årets formbärare Jennie Olofsson ut årets pris till Jon och Marita Jonsson från Körsbärsgården.
Efter det tittade vi på några av kortfilmerna ur Levande Design. Diskussion följde med en av de
intervjuade och tillika styrelsemedlem, Kristina Torsson. Vi bjöd på god prinsesstårta i form av
siffrorna 170 i gult, vitt och svart.
Sociala medier
Styrelsen har lagt ned tid på att skapa relationer via sociala medier under året. En Facebooksida
skapades i september och har samlat 275 ”gillare”.
Medlemsaktivitet
I december inbjöds alla medlemmar med familjer och potentiella till ett besök hos årets
formbärare. Aktiviteten var tänkt att både ge medlemmarna chans att på egen hand lära känna
den verksamhet som prisats, och att låta medlemmar träffas under trevliga former. Sådana
önskemål framfördes under Formslaget. På grund av lågt antal anmälda beslutades att skjuta på
besöket. Styrelsen drog slutsatsen att tidpunkten konkurrerade för mycket med andra evenemang under advent och att framförhållningen.
Antal medlemmar vid årets slut var 44
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SVENSK FORM JÄMTLAND
Katarina Widegren, Ordförande
Emma Berglund, Sekreterare
Carina Eriksson, Kassör
Lena Andersson, Medlemsansvarig
Josefin Sundnäs Wallin
Henrik Ljusberg
Jenny Persson
Märta Lööv
20 februari Formfrukost Jazzköket-Musikfest i Vinterstaden del i programmet kring Melodifestivalen i Östersund
20 mars Formfrukost Jazzköket - Next Level Craft inför invigningen av utställningen Next Level
Craft samma dag
28 maj Formfrukost och workshop Designcentrum- i samarbete med Region Jämtland Härjedalen Formveckan i samarbete med Region Jämtland Härjedalen
Årsmöte 22 april på Gamla Teatern i Östersund. I samband med mötet var mönsterformgivaren
Mia Ljungqvist inbjuden för att berätta om sitt arbete och vi avslutade med middag i teaterns
restaurang.
Formveckan i samarbete med Region Jämtland Härjedalen:
Måndag 5 oktober:
Formfrukost med invigning av Formveckan och presentation av veckans program.
Designlunch i samarbete med hemslöjdskonsulenterna Elin Wikström Aloandersson och Frida
Bromander
Tisdag 6 oktober:
Formfrukost med Katarina Widegren, visning av utställningen Jämtländska designklassiker.
Designlunch i samarbete med Regionalt Designcentrum. Presentation av Sommarkontoret 2015
och Marcus Izzo med Big Lake Coffee
Visning av utställningen Animachines av Heri Dono på LAT63 Art Arena
FORMSLAGET där vi korade Spilloteket till årets formbärare, åt tårta och såg Levande Design.
Onsdag 7 oktober:
Formfrukost i samarbete med Overhead och Folkuniversitetet. Industridesigner Jonas Lidén från
Idag Designstudio i Sundsvall berättade.
Designlunch och workshop i samarbete med Regionalt Designcentrum. Rektor och elever från
Nordisk Designskola berättade om sportdesignutbildningen i Åre och höll workshop i modedesign.

Formevent i samarbete med förra årets formbärare Tullgatan 6. Visning, vernissage och samtal
med arkitekt Frida Körberg Turhagen som presenterade sitt förslag på ny byggnad och offentlig
plats på busstorget i Östersund.
Torsdag 8 oktober:
DesignDagen Jämtland: SPORT, i samarbete med Mid Sweden Science Park, Mittuniversitetet,
Peak Innovation, Nationellt Vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre.
Funktionell Fashion med Petter Krusell och Honas Blom från H & M
Hållbar design med Sanna Bodén, Houdini
Digital Sport med Fredrik Carlén, Peppster
Kan man designa för fysisk optimal funkiton? Med Billy Sperlich, Nationellt Vintersportcentrum
Presentation av föreningen med Mikael Granberg, Svensk Form
Presentation av Design S-vinnarna Rolo med Adam Wais
Studiebesök i vindtunnel, 3D labb och textillabb på Sports Tech Research Centre
Form Aperitivo på Jazzköket
Fredag 9 oktober:
Formfrukost i samarbete med Create Imagine Act och Jazzköket. Kreativitet som drivkraft. Kultur
och integration. Guidad visning av utställningen Festklädd på Jamtli. Anna Johansson visar
kläder för fest och flärd ur museets samlingar.
Craft Kitchen Friday! i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna. En kreativ mötespalts för unga.
Formhäng. Fredag i Foajén i samarbete med Storsjöteatern. Avslappnat häng med bar och
tilltugg
PechaKucha Night
Lördag 10 oktober:
Pop-up Swap Shop i samarbete med Regionalt Designcentrum
Spill-in med Årets Formbärare Spilloteket. Kreativt återbruk med spillmaterial från lokala företag
Craft Club, drop in workshop för barn, skapa dockkläder och slöjda i miniformat. I samarbete
med Hemslöjdskonsulenterna.
Prova på traditionella hantverkstekniker med Bäckedals Folkhögskola
Graffiti workshop med Urban Arts
Antal medlemmar vid årets slut var 73
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SVENSK FORM NORRBOTTEN
Åsa Wikberg Nilsson, Luleå ordförande
Eva Enberg-Isaksson, Luleå kassör
Marie-Louise Johansson, Luleå sekreterare
Viktoria Pettersson, Luleå ledamot
Lena Allheim, Luleå ledamot
Maria Ahlqvist Juhlin, Luleå ledamot
Ann Kathrin Lundqvist, Luleå ledamot
Kicki Nilsson, Boden suppleant
Henny Kvamsdal, Luleå suppleant
Oscar Guermouche, Färjestaden suppleant
Kristin Hammarbergh, suppleant
12 februari Styrelsemöte Vetenskapens Hus
27 maj Årsmöte och PechaKucha Night på Clarion Sense Hotel i Luleå
17 juni Styrelsemöte och vårmiddag
27 augusti Styrelsemöte och trädgårdsvisning och besök på gårdsbutik Kallax
1 oktober Konferens Ljusets makt i samarbete med LTU Business, Ateljé Lyktan, Ahlsell, Galären,
Luleå kommun, Gällivare kommun, Piteå kommun, Annell. Talare: Kai Piippo, Designchef ÅF
Lighting, Clara Fraenkel, Ljusdesigner ÅF Lighting, Henric Gidlund, Trafikverket, Mats Öhman,
Arkitekt MAF, Kajsa Sperling, Ljusdesigner White, Karin Ermegård, Landskapsarkitekt Eskilstuna
kommun, Åsa Wikberg Nilsson, Svensk Form Norrbotten, moderator
6 oktober Formslaget med Årets Formbärare Nordmark & Nordmark Arkitekter, middag Bistro
Norrland
Motivering: ”Nordmark & Nordmark arkitekter AB har en spännvidd som är större än den
traditionella arkitektens verksamhetsområde – deras kompetenser omfattar arkitektur, stadsplanering, inredning och scenografi. Deras vision är att skapa hållbara rum för människor, både
unga och gamla, som berör alla våra sinnen och gör oss närvarande. Det är en vision som deras
projekt uppfyller och som även stämmer väl med Svensk Forms vision om bättre liv genom god
design, vilket gör dem till värdiga Formbärare”.

17-18 oktober Regionalföreningskonferens i Stockholm med Lena Allheim som representant
22 oktober Styrelsemöte Sunderby folkhögskola
20 november Styrelsemöte Vetenskapens hus
Antal medlemmar vid årets slut var 56
SVENSK FORM SMÅLAND
Britt-Marie Börjesgård, ordförande, Jönköping
Ole Victor, vice ordförande, Nybro
Sara Larsson, kassör, Huskvarna
Thomas Lissing, sekreterare, Växjö
Kristina Bornholm, Växjö
Thomas Johansson, Vetlanda
Eva Larsen-Andersson, Växjö
Jonas Lindstöm, Kalmar
Karin Lundh, Värnamo
Jonas Malmquist, Kalmar
Camilla Sandgren, Älmhult
18 februari i Jönköping, Designfrukost
Pinnstolens historia i koncentrat! Inför rivningen av utställningen 100 x kulturarv – PINNSTOLSLANDET, på Jönköpings läns museum höll vi till.
Inredningsarkitekt MATS ERIKSSON, Bodafors, med stort intresse för pinnstolen förr och nu
reflekterade kring stolarna i utställningen, designer JESPER STÅHL berättade om sin stol Mocca,
m.m. En god frukost och intressanta samtal bland vardagsvara, designklassiker och nya former!
4 mars i Växjö, PechaKucha-Night vol 24
PKN i Växjö, i samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland. Som vanligt, intressant och omväxlande!
Kvällens talare var:
Jenny Fritzon Sjöö, Öjaform
Kerstin Ronnemark, inredningsarkitekt
Thomas Lissing, journalist, om vackra ritningar
Marie Sterte, Linnéuniversitet
Kicki Rydemalm, om ”Jordmånad”
Gunilla Hellgren, journalist och filmare
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22 april i Växjö, PechaKucha-Night vol 25
PKN i Växjö, i samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland. Som alltid 20 x 20,
intressant och omväxlande.
Kvällens talare var:
Andreas Carlsson, kreativ produktionsledare SVT design
Maja Heuer, museichef The Glass Factory, Boda
Arne Persson, konstnär
Olof Thedin, arkitekt
Josefin Ahlqvist, byggnadsantikvarie
Thomas Lööf, curator Vetlanda kommun
Helmer Jonelid, Felix Flyboo, elevkåren Katedralskolan

4 november i Växjö, PechaKucha-Night vol 27
PKN i Växjö i samarbete med Smålands museum/Kulturpark Småland. Formatet som alltid 20 x
20. Snabbt och omväxlande!
Kvällens talare var:
Ola Malm, Arkitektbolaget, om Domkyrkocentrum
Åsa Nyhlén, fotograf
Börje Åkerblom, glaskännare
Gösta Skoglund, Ekobacken Miljöresurs Linné
Magnus Karlsson, Risinge Ramp Skateboard
Tamara Laketic, feminist och hbtqi-aktivist från Serbien
Britt-Marie Börjesgård, om Nils Månsson Mandelgren

9 maj i Nybro, Visning och Årsmöte
Vi inledde med en visning av Pukeberg med dess nya hytta, verkstäder m.m. av Ole Victor,
Linnéuniversitet. Årsmöte med de frågor som hör till, summering av det som har varit och diskussion om det som komma skall. Ny i styrelsen är Camilla Sandgren från Älmhult efter Ingela
Eriksson.

15 oktober, Studiebesök hos Karl Andersson & Söner i Huskvarna
Karl Andersson & Söner är ett familjeföretag som drivs av syskonen Wadskog som den fjärde
generationen företagsledare. Mycket är detsamma som när företaget grundades 1898 av snickarmästare Karl Andersson. Ambitionen att ”endast tillverka välgjorda och hållbara snickerier”,
ett motto som än idag genomsyrar verksamheten och all produktion sker fortfarande i egen
fabrik i Huskvarna.

23 september, PechaKucha-Night vol 26 i Växjö
PechaKucha-Night i Växjö, i samarbete med Smålands museum/Kulturparken Småland. Som
alltid 20 x 20, intressant och omväxlande.
Kvällens talare var:
Annika Eriksson, Virserums konsthall
Fredrik Sandberg ”Verb är något man kan göra”
Anders Bergön, fotograf
Frida Johansson, körledare Linnékören
Peter Boldizs, Historisk fäktning, Växjö HEMA-sällskap
Petter Ericsson, Smålands museum och radiohistoria

6 december på Vandalorum
Visning av utställningen med Bea Szenfeld. Vi bjöd på entré och visning för medlemmar med
gäst.
Antal medlemmar vid årets slut var 232

6 oktober, Studiebesök Bsweden/Formslaget
Vår serie med studiebesök runt om i regionen inleddes hos Gunnel Svensson och Bsweden i
Herråkra. Belysningsbolaget har genom åren producerat en rad formstarka armaturer varav flera
över tid har blivit klassiker. Svenska Slöjdföreingens grundande för 170 år sedan firades med
tårta. Formslaget firades genom att utse Gunnel Svensson till årets FORMBÄRARE.
15 oktober, Studiebesök hos Karl Andersson & Söner i Huskvarna
Karl Andersson & Söner är ett familjeföretag som drivs av syskonen Wadskog som den fjärde generationen företagsledare. Mycket är detsamma som när företaget grundades 1898 av snickarmästare Karl Andersson. Ambitionen att ”endast tillverka välgjorda och hållbara snickerier”, ett
motto som än idag genomsyrar verksamheten och all produktion sker fortfarande i egen fabrik
i Huskvarna. Vi träffades på eftermiddagen och fick se den pågående produktionen i fabriken.
Andreas Wadskog tog emot och visade oss runt.
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SVENSK FORM VÄST
Anna-Stina Lindén Ivarsson, ordförande
Ulf Linder
Patrik Larsson, sekreterare
Cecilia Pettersson, kommunikation, webb
Magdalena Svedlund, vice ordförande
Mina Dennert
Marcus Jahnke
Camilla Lindahl, adjungerad Röhsska museet
28 januari Pia Aleborg – om kostym för film
Pia Aleborg har under det senaste decenniet arbetat som kostymör och scenograf för film, musik och teater. Bland annat står hon bakom kostymerna till Ruben Östlunds filmer De ofrivilliga,
Play och Turist, och musikvideos för Jenny Wilson, Junip och Jose Gonzalez. Pia Aleborg är utbildad på HDK:s program för smyckekonst, där hon tog examen 2001. Föreläsningen ges under
Göteborgs filmfestival och vi arrangerar den i samarbete med Röhsska museet.
10 mars Dennis Kanter – Refugee Housing Unit
Refugee Housing Unit är ett projekt med syfte att förbättra boendeförhållandena för människor
som tvingas bo i flyktingläger, genom att erbjuda alternativ till de tält som är det enda som oftast står till buds. Tidigare HDK-studenten Dennis Kanter, design manager för projektet, berättar
om det fleråriga arbetet, från idé till produktion. Projektet drivs i samarbete med IKEA Foundation och FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Det har nominerats till World Design Impact Prize
och fick Design S 2014. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Röhsska museet.
17 mars Svensk Form Västs Årsmöte på Okidoki Arkitektkontor
13 april Matter – en strategisk content marketing-byrå
”Content” (=innehåll), är ett centralt ord inom marknadsföring och reklam idag. Allt som ska
marknadsföras bör helst förpackas med innehåll, content. Matter är en s.k. ”content marketingbyrå” och har bland annat Röhsska museet, Malmö Stad, Nudie och Stena Line som kunder.
Mathias Eriksson, journalist och grundare av Matter, tar emot oss och visar och förklarar mer
om hur byrån jobbar.
27 april Nishiki – handgjorda cyklar
Unicykel AB ligger på Hisingen och där byggs exklusiva handgjorda cyklar av varumärket
Nishiki. Rickard Ölander och Linus Lindgren är ägare. 16 personer är sysselsatta med att ta
fram dessa exklusiva elitcyklar. Ett småskaligt hantverk där varje liten detalj och komponent är
skapad med yttersta omsorg. Linus Lindgren tar emot oss och berätta mer.
11 maj Jumperfabriken – mode med rötter i 50-talet
Jumperfabriken är namnet på ett modeföretag som startades av 2007 i Göteborg av Elisabeth
Synnes och Tullis Zervcakos. Idén var att göra stickade kläder inspirerade av 50- och 60-talen,

en tid då modet var speciellt feminint och tilltalande, enligt Synnes och Tullis. Den starkaste
inspirationen hämtade de från Elisabeths mammas eget familjealbum som rymde mycket
modenostalgi. Idag är kollektionerna bredare, mer ”modern vintage”, och Jumperfabriken gör
både dam och herr och inte bara stickat. Företaget har växt framgångsrikt och till våren öppnar
Jumperfabriken butik i Stockholm.
16 juni
Anna-Stina Lindén Ivarsson inviger utställningen Ung Svensk Form på Röhsska museet tillsammans med Ulf Dalnäs, HDKs nytillträdde prefekt.
28 juni – 2 juli
Vi deltog i Svensk Forms arrangemang i Almedalen där vi bl. a. förmedlade att Västragötalandsregionens kulturchef Staffan Rydén medverkade i ett samtal om regionala strategier.
5-6 september Design Väst goes Tibro goes Norway
Det designprojekt som vi drivit tillsammans med Inredia i Tibro, fyra västsvenska formgivare och
fyra västsvenska producenter kallat ”Design Väst goes Tibro” (Läs mer: http://svenskform.se/
regionalforeningar/vast/projekt-vast/) ställer vi nu ut på Designers Saturday i Oslo. En möbelmässa som sker på tio olika platser i den norska huvudstaden, där en gratisbuss tar besökaren
runt. På söndagen är det öppet för allmänheten och det kostar ingenting, så vi rekommenderar
ett besök. Vår utställning finns på Arkitektur & Designhögskolan i Oslo.
25 september FORM-FEST & författarmingel
Röhsska museet
Svensk Form Väst och Röhsska museet bjuder återigen in till en hejdundrande fest för ny litteratur om arkitektur, form och design, men också till ett födelsedagskalas för FORM magasinet som
fyller 110 år i år!
Vi bjuder på dryck, mingel, musik och intressanta panelsamtal med författare, forskare och
redaktörer till nya böcker, magasin och fanzine. Bland gästerna hörs Ezio Manzini, Christina
Zetterlund, Sara Kristoffersson, Lasse Brunnström, Andréas Hagström, Salka Hallström Bornold,
Mattias Göransson, Sara Andreasson och Hilda Granath.
6 oktober 2015
Om vattenhyacinter i Kenya
Vi firar Svensk Forms 170-årsjubileum och utser Årets Formbärare!
Det sker på A-venue (konstnärliga fakultetens nya lokal) med en mycket intressant föreläsning:
Helena Hansson är designdoktorand vid HDK och arbetar med ett designprojekt i Kenya där
också SIDA, Mistra Urban Futures och Afro-Art är inblandade.
ÅRETS FORMBÄRARE
I samband med Svensk Forms födelsedag den 6 oktober 2015 utsåg styrelsen för Svensk Form
Väst Helena Hansson till Årets Formbärare 2015.
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Motivering: ”Svensk Form Väst utser industridesignern, läraren och doktoranden Helena Hansson till Årets Formbärare i Väst 2015. För sitt mångåriga engagemang, för sin kunskap och entusiasm, och för sin roll som inspirerande förebild runt alla frågor som gäller design, hantverk och
slöjd. Helena Hansson är en forskare i tiden. Med forskningsprojektet ”Applied Craft Strategies
– Co-Craft for Craft Community Empowerment”, knutet till HDK och vars yttersta mål handlar om
att bekämpa fattigdom och stärka kvinnors roll i samhället, befäster Helena Hansson ytterligare
sin roll som föregångare inom designområdet.”

•Vi har regelbundet, flera gånger i veckan, uppdaterat vår FB-sida med våra arrangemang, men
också tipsat om andra arrangemang och nyheter som lyfter fram västsvenska designers och
västsvensk design.
•Vi har ingått i styrgruppen för integrationsprojektet Ta i hand som fortsätter 2016, ett samarbete med Slöjd i Väst.
•Vi har samarbetat med Inredia, Röhsska museet, ADA och HDK i skilda konstellationer.

12 november Designsamtal om möbelbranschen
Hur ska designers och möbelindustrin få till bättre samarbeten? Det samtalar en namnkunnig
panel om på möbelproducenternas mässa på Trägårn i Göteborg. Magdalena Svedlund, vd på
Inredia i Tibro och vår vice ordförande, sitter med i panelen och presenterar vårt projekt ”Design
Väst goes Tibro” som kommer att tas upp som ett gott exempel. ADA arrangerar
6 november Häng med till Spinneriet
Vi gör ett studiebesök på Spinneriet i Lindome, där ett 20-tal kreatörer – designers, keramiker,
bloggare (bl. a. Frida Ramstedt) fotografer m.fl. – får huset att sjuda av verksamhet. Inredningsföretaget Fine Little Day, som startades som en blogg av Elisabeth Dunker, tar emot oss och
berättar mer. Flertalet hyresgäster öppnar sina dörrar och det finns möjlighet att köpa årets
första unika julklappar.
17 november Emma von Brömsen på Art College
7 december Medlemsvisning av Vasakronans prisbelönta kontor
Häng med oss till Vasakronans nya regionkontor i Nordstan i Göteborg! Det som nyss vann Ung
Svensk Arkitektur-priset 2015. Okidoki Arkitekter är den stolta vinnaren, de ritade kontoret.
ÖVRIG VERKSAMHET
Vi har under året avslutat projektet ”Design Väst goes Tibro goes Norway”
Ett matchningsprojekt mellan 4 designer (Sami Kallio, Anna Elzer Oscarson, Sigrid Strömgren
och Charlie Styrbjörn Nilsson) och 4 företagare i Tibroregionen (Stolfabriken, Mölltorps gjuteri,
Lundbergs möbler och Enströms möbler) som drivits i samarbete med Inredia och finansierats
av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och utvecklingsnämnd. Projektledare Magdalena
Svedlund och Ulf Linder. Se mer vår hemsida under Projekt.

• Vi har deltagit i flera rundabordssamtal på Västra Götalandsregionens sekretariat i anledning
av den nya kulturplanen och vårt Kulturstrategiska uppdrag som vi har av regionen.
• Vi deltog i Svensk Forms aktiviteter i Almedalen.
• Vi har avrapporterat vårt 3-åriga Kulturstrategiska uppdrag och ansökt om nytt verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd. (beviljat dec 2015)
Antal medlemmar vid årets slut var 585
SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN
Anna Sjöberg ordförande
Catharina Carlsson, sekreterare
Sujy Lee vice ordförande
Sofia Tolonen, kassör
Felix Wink
Inga-Lill Darstedt
Monika Kichau
Signe Andersson
Lena Naqvi
Ny grafisk sponsor för PechaKucha Umeå, Maria Persson, Hugget. Formger affischer, utformar,
förnyar och underhåller Facebook-profilbilder, digitala skyltar m.m. Maria Persson tidigare
initiator, delägare och erkänd grafisk formgivare i Plakat, en av Norrlands största och mest
framgångsrika kommunikationsbyråer.
Även styrelsemedlemmen och den grafiska designern och modisten Catharina Carlsson,
Carlssons Design, bidrar på ett fantastiskt sätt genom att professionalisera våra profiler i t.ex.
CrafterWork och kommande nyhetsbrev och utskick.
Utmärkta samverkanspartners under året har varit Sliperiet vid Umeå Universitet och UEFF(Umeå Europeiska Film Festival) samt WIFT (Women in Film and Television).
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Kommande partners, som just förgåtts av många förhandlingar, är det regionala flaggskeppet
Västerbottens museum och Guitars The Museum (gitarrmuseum, restaurang och mötesplats/
scen för olika musikgenrer).
På statlig nivå är vi särskilt glada över samarbetet med Iaspis (Konstnärsnämnden) och ArkDes.
15/1 Delaktiga i marknadsföring, förarbete och deltagande i Gestaltad livsmiljö

11/8 Gäst hos Verkligheten 2 Möte i Catharina Carlssons och Hans Albrechtssons ateljéer,
Holmsund.
11/9 Gäst hos verkligheten 3. Sliperiet. Visning av FabLab, lokaler och utrustning.
18/11 Gäst hos Verkligheten 4. Bokcafé Pilgatan

27/1 Deltagande i Button Masala, Stockholm (auskultation/förarbete)
Antal medlemmar vid årets slut 70
19/2 Button Masala, halvdagsworkshop med den indiske designern Anuj Sharma. Deltagare
från många orter i Västerbotten, lokala designers, konstnärer och studenter och pedagoger vid
Umeå universitet. I samarbete med Iaspis och Umeå Universitet.
26/4 Officiellt mottagande av diplom från Umeå2014, för Svensk Form Västerbottens insatser
under kulturhuvudstadsåret med ansvar och projektledning av Tokyo Style Umeå2014.
19/5 Årsmöte och medlemslunch på Guitars the Museum. Ny styrelse väljs. Verksamhetsplan
och framtid diskuteras. Konstituerandestyrelse möte.
22-23/5 Deltagande i riksföreningen Svensk Forms årsmöte (4 medlemmar)
26/9 CrafterWork- digital smyckestillverkning. Handledning Sliperiet, idé, arrangemang och
marknadsföring Svensk Form Västerbotten. Förfirande av Formslaget.
6/10 Formslaget samt utnämnande av glasdesigner Gunnel Sahlin till Årets Formbärare 2015 i
Västerbotten.
Motivering: ”Årets Formbärare i Västerbotten 2015 är Gunnel Sahlin, en av Sveriges mest erkända glasdesigners. I sitt utforskande materialiserar hon kreativa uttryck kring glasets och färgens
möjligheter. Den gröna livstråden möter vi i skulpturserien Hortus Poetica (2014), inspirerad
av ett liv med trädgård. Vi ser en stark förtrolighet med det lite hemliga som spirar, mognar
och omvandlas. Kärlen visar Gunnels unika förmåga att ta till vara på energin som uppstår i en
bra skapandeprocess; en slags symbiotisk växelverkan mellan en konstnärlig idé och kraften i
hantverket. Och resultatet är inget mindre än hänförande. Upptäcktsresan bland material och
uttryck som Gunnel Sahlin startade för snart 30 år sedan, fortsätter med oförminskad energi
och nyfikenhet. Vi vill åka med det tåget – vi kommer inte att få en tråkig sekund”.
27/11 PechaKucha FILM! I samarbete med UEFF och WIFT

SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND
Kiki Hammarström, ordförande		
Anna Fossane, vice ordförande, webbansvarig
Kerstin Stickler, sekreterare
Kristina Brink, kassör
Vicci Andersson Sjöbom, samordnare av PechaKucha
Magnus Sandebree, medlemsansvarig		
Kristina Jeppson, grafisk form, vice sekreterare		
Henrik Muskos, dokumentation, webb		
Styrelserepresentanter deltog vid regionalföreningskonferens i februari, där aktivitet med
Svensk Form Öst ingick, och i oktober med tre ledamöter. Vid Svensk Forms årsmöte i Stockholm
deltog ordförande och vice ordförande. Design S Dagen den 26 november bevakades också.
Föreningen deltog tillsammans med Dalarna och Örebro i en förstudie till ett Utvecklingsprojekt
med stöd från Kulturrådet – stärkta nationella och regionala strukturer för arkitektur och design.
Den leddes av Mats Svegfors och resulterade i rapporten ”Upplev kultur var dag” som presenterades i början av året och delades ut i tryckt form vid årsmötet.
• PechaKucha hölls under våren i Härnösand den 19 februari på Metropol och i Sundsvall den
7 maj på Quality Hotel. Under hösten hölls de den 6 oktober på Metropol i Härnösand och 3
december i en ny lokal i Sundsvall, Orangeriet i Stadshuset.
• Årsmöte hölls den 19 mars på Galleri Sjögatan med visning av pågående utställning med
avslutande designhäng på Delicerano.
• Föreningen anordnade en medlemsresa till Östersund den 11-12 september med mathantverk,
konsthantverk och textil som tema. 16 personer i två minibussar besökte Designcentrum Jämtland och Svensk Form Jämtland och några av länets Economuseer och andra entreprenörer.

19/5 Konstituerande möte på Guitars the Museum
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• Formslaget den 6 oktober firades med tårtkalas för 170-åringen vid vår PechaKucha i
Härnösand där även ett inslag om Svensk Forms historia ingick genom 20 bilder av föreningens
fantastiska affischer och verksamhet. Formbärare utsågs och diplom överlämnades till länshemslöjdskonsulenterna Annso Grahn och Ulrika Bos Kerttu.
• I samverkan med Länsmuseet Västernorrland invigdes den 8 december utställningen
25 kvadrat som producerats av Form Design Center. Den ska visas till 17 januari och avslutas
med föreläsningar den 16 januari 2016 på museet.
Antal medlemmar vid årets slut var 82
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SVENSK FORM ÖREBRO
Jonas Linder, ordförande
Jeanette Engqvist, vice ordförande
Mia Åman, sekreterare
Mats Olsson, kassör
Richard Parant, styrelseledamot
Lena Hällzon, styrelseledamot
Ulrika Lindmark, styrelseledamot
1.12 FORMFRUKOST. BRICKS AND BLOCKS – design som samhällsbygge. Anneli Linder kommer
och berättar om hur design i Kina kan användas för att skapa och ta vara på kulturella och
samhälleliga värden.
24.11 ”Pappslöjda stjärnor med Lena”. Workshop inför juletid i år igen hos KARTONG, ett bokbinderi, vilket drivs av bokbindare Lena Hällzon. Vi kommer att få göra fantastiska stjärnor av Lenas
handmålade specialpapper, i hennes ateljé i Osvalla, strax väster om Örebro.
3.11 FORMFRUKOST om FAIR TRADE och VÄRLDSBUTIKENs arbete i Örebro.
Besök av Agneta Sandqvist samt Ove Petersson från Föreningen Världsbutiken Örebro som
berättade om hur vi kan göra skillnad i handlande och produktion.
6.10 FORMSLAGET och FORMFRUKOST. Den 6 oktober fyllde Svensk Form 170 år och tidningen
Form 110 år. Detta firade vi så klart! Bla genom att kora Örebro läns Formbärare 2015 som blev
Thomas Björklund & Kent Eriksson på retrobutiken KAVALKAD. Diplomet överräcktes av Bosse
Eriksson, 2014 års Formbärare. Efter utnämnandet och födelsedags-tårta så berättade herrarna
Björklund & Eriksson om sitt formbäreri.
1.9 FORMFRUKOST. OM FÄRG och ett hållbart byggande. Besök av Milis Ivarsson från AvJord.
24.8 Specialvisning av årets OPEN ART 2015 i Örebro för Svensk Form. Samtidskonst från hela
världen samlas i Örebro för att tillfälligt bli en del av stadskärnan och det offentliga rummet. 72
konstnärer från 19 länder deltar på OpenART 2015 med 130 konstverk som installeras på över
70 platser runt om i centrala Örebro.
3.6 FORMFRUKOST. Vår sedvanligt trivsamma våravslutning ute hos Mats Olssons finsnickeri
M.O. M i Osvalla, strax väster om Örebro, blev av även i år. Denna morgon fick vi besök av våra
hemslöjdskonsulenter. Dels Malin Karlsson, vår nya konsulent med textil inriktning samt Lars
Petersson som har fokus på trä.

29.4 - 3.5 DESIGNEVENT under Örebros Mode & Designweekend i Saluhallen i Örebro
UTSTÄLLNING med 14 medlemmar i Svensk Form. (Anna Torgny: keramik, möbler och textil;
Anna Uhlin Landh: plagg och accessoarer; Anneli Linder: plagg, brickor och möbler; Jeanette
Engqvist: textiler; Jonas Linder: illustrationer; Kumvana Gomani Holmberg: smycken; Lena Hällzon: böcker och plånböcker; Lena Jerlström: smycken; Mats Olsson: möbler; Salome Kappelin:
plagg; Sten Forsberg: köksprodukter; Tina Häggström: porslinsaskar och accessoarer; Ulrika
Wågelöf: akvareller samt Vendela Linder: plagg och illustrationer.)
Utställningen visades tillsammans med en PopUpLounge – en utställning med designföremål
från nätauktionsfirman Lauritz.com som man också kunde bjuda på. Utöver dessa fanns en fin
utställningsbutik.
29.4 DESIGNDAGEN med Design S Designföreläsningar med Silversmeden Klara Eriksson ”Columbi ägg” och formgivaren Adam Wais från Rolo Bikes samt Ewa Kumlin, VD på Svensk Form,
om ”Svensk Form 170 år i samtiden”.
1.5 PECHA KUCHA Talarlistan var: Ashlee Grissom – Design Icons och mycket mer!; Minna
Inari Larsson – Volontära visioner; Hans Hallengren – Utveckling och Värdskap ur ett kylskåps
perspektiv; Ina Knutsson – History is her story too; Olle Bergman – Impressions of Belgrade;
Kumvana Gomani Holmberg – NOTSUREYET; Hans Jonsson ¬- Wet Plate Collodion fotografi;
Lena Jerlström – Frånvaro – närvaro, 9 kusiners gudserfarenheter; Janet André – Eat Your Folly
samt Niclas Persson – Det offentliga vardagsrummet.
2.5 MODEVISNING med CatWalk
Plagg av: Salome Kappelin, Eslöv – Studerande mode och design vid Modefabriken i Malmö;
Vendela Linder, Örebro – Studerande grafisk design vid Hellidens Folkhögskola i Tidaholm;
Anneli Linder, Örebro – Formgivare av textil och offentlig miljö i Kapitän.
Smycken av: Kumvana Gomani Holmberg, Örebro och Nya Zeeland – Industridesigner och driver
designprojekt i Kambodja; Ulrika Lindmark, Örebro – Designer med androgyna titansmycken
genom egna varumärket [ju:el] samt Lena Jerlström, Örebro – Konstnär med bl a smycken av
olika återvunna material. Skor och kängor från: Arbesko – designade av Richard Parent.
3.5 LAURITZDAGEN
Hit fick du komma med dina frågor och funderingar rörande dina design- och konstföremål, där
det fanns expertis från Lauritz.com för att svara på frågor rörande värdering och föremålens
historia.
Örebro Mode & Designweekend arrangeras av City Örebro och Svensk Forms event gjordes med
stöd från Arbesko, Lauritz.com samt Örebro Kommun.
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4.4 FORMFRUKOST på Mecano, Näbbtorgsgatan 2 i Örebro
Besök av Kumvana Gomani Holmberg som för tillfället är hemma i Örebro.
Numer delar hon sin tid mellan Nya Zeeland, Sverige och Kambodja. Kumvana är egentligen
industridesigner, vilket är en av hennes ben. Det andra är det sociala projekt däri hon designar
och producerar vackra smycken av återvunnet material, vilka tillverkas av kvinnor i Kambodja och säljs på många ställen i hela världen, bl. a. på MoMa Museum i NY, Tokyo Japan och
Sydkorea.
17.3 ÅRSMÖTE på Mecano, Näbbtorgsgatan 2 i Örebro.
Först årsmötesförhandlingar för alla medlemmar i Svensk Form Örebro län och sedan designföreläsning med Gabriella Gustafsson, arkitekt på TAF arkitektkontor. Efter detta var det dags för
Designlotteriet, smörgåstårta och tid för samtal.
3.3 FORMFRUKOST om Gesäll och Mästarbrev inom hantverksyrken. Vi fick besök av Birgit
Ryding från Hantverkarna i Örebro som kom för att berätta om något som borde vara aktuellt
och intressant för många av oss.

SVENSK FORM ÖST
Hanna Uhrberg, ordförande
Helena Carlsson, vice ordförande
Anna Maria Lönn Wahlqvist, sekreterare
Michael Sivertzon, kassör
Erika Pohjanen
Peter Mäkelä
Charlotte Fahlén
Verksamhet:
7/2 Resa med medlemmar till Stockholm Furniture & Light Fair.
3/3 PechaKucha på Restaurang Santinis i Linköping.
12/3 Årsmötet på Hemslöjden i Linköping med textilformgivaren Charlotta Lillieström.
7/4 PechaKucha på restaurang La Uva i Norrköping.
18/4 Formbart på Konstgalleriet Passagen i Linköping.

3.2 FORMFRUKOST. Ashlee Grissom från Lauritz.com i Örebro kom och berättade om deras
verksamhet, om hur de arbetar med och för design, här, i Skandinavien och runt om i världen.
Lauritz.com är för övrigt huvudsponsor för Svensk Forms designutmärkelse ”Design S” 2014.

28/4 Testade att köra Formbart även i Norrköping på Arbetets Museum. ”Livet mellan husen”
Teema arkitektur.

Antal medlemmar vid årets slut 131

1/9 PechaKucha på Dynamo/Hallarna, Norrköping.
19/9 Pecha Kucha på restaurang Santinis i Linköping.
6/10 FORMSLAGET där vi utsåg årets Formbärare som i år blev kvarteret HALLARNA i Norrköping.
Motivering: ”Hallarna är Norrköpings kreativa kvarter; en plats där färg och design blandas
med en mängd andra kulturuttryck och gestaltningsformer. Under det gemensamma intresset
för kreativitet samlas människor och organisationer i Hallarnas mångfacetterade lokaler för att
skapa nya uttryck, samarbeten och möjligheter tillsammans. Hallarna strävar efter att vara ett
stabilt och autonomt alternativ till de allt för ofta kortsiktiga och bidragsberoende sätt kulturverksamheter organiseras idag. Att Hallarna är inhysta i lokaler som en gång i tiden användes
som yllefabrik vittnar dessutom om att verksamheten bottnar i en spännande historia. Vi på
Svensk Form Öst är säkra på att Hallarna genom sin innovativa förmåga och önskan om breda
allianser också har framtiden för sig, varför det känns extra roligt för oss att lyfta fram Hallarna
som vår nya Formbärare 2015.”
19/11 Formbart på Passagen i Linköping med trätema. Trä, känsla & tradition.
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10/12 JULPYSSEL på Hemslöjden där vi i år ska tillverka pappaskar.
Antal medlemmar vid årets slut var 138
SVENSK FORM STOCKHOLM
som är under bildande fick i uppdrag av riksföreningen att utse Årets Formbärare i Stockholm.
Det skedde under Formslaget 6 oktober klockan 18.45 i Svensk Forms
bibliotek. Årets Formbärare 2015 blev Gustavsbergs konsthall
Motivering: ”Utställningar med spännande materialmöten och gestaltning i framkant. Skol- och
programverksamhet som alltid är relevant och lockande. Fri entré – suveränt! En lysande mötesplats och arena för keramik och konsthantverk i Stockholmsregionen som borde uppmärksammas mer. Svensk Form Stockholm utser Gustavsbergs konsthall till Formbärare 2015.”
Svensk Form Stockholm hade ett första medlemsmöte med målet att bilda en regionalförening
24 november där bl. a. Ivar Björkman berättade om OpenLab.
Interimsstyrelsen består av:
Christine Sundberg Carendi, ordf.
Hedvig Hedqvist
Thomas Herrström
David Leidenborg
Charlotte Ryberg
Daniel Svahn

Motivering: ”För att lyckas skapa de bästa digitala upplevelserna i dagens snabbrörliga samhälle, krävs stor nyfikenhet, kunskap och passion. Man behöver älska morgondagen. Och det gör
Sticky beat. Djupt rotade i de värmländska skogarna har man lyckat attrahera både medarbetare
och kunder som vågar utvecklas och tillsammans skapa ultimata slutanvändarupplevelser”.
16-17 oktober
deltog i Regionalföreningskonferensen i Stockholm.
20 oktober
lunchseminarium om 3d-printningstekniken och vad den kan användas till. I samarbete med
Ricoh IT-partner. Föreläsare: Anders Österberg, Produktspecialist 3D Print från Ricoh IT Partner
och Johan Eileryd, industridesigner på Autotech.
5 november
Inbjuden till Visit Värmlands Turismtinget, eftersom vi blivit nominerade till priset Årets uppstickare med den design utställning vi (dåvarande Form i Värmland) skapade sommaren 2016
på kongresshallen Karlstad CCC. Vi vann inte, men roligt att bli uppmärksammade av besöksnäringen, en näring som vi gärna samarbetar mer med.
10 november
Jessica Edlom deltog som jurymedlem i Matverk Värmland; deltävling i nationella Matverk-tävling, som ska bidra till matutveckling och -innovation i Sverige.

SVENSK FORM VÄRMLAND
Föreningen bildades 22 september 2015

16 november
Nätverksträff. Alla medlemmar inbjudna till nätverksträff.

Jessica Edlom, ordförande
Samuel Eriksson, kassor
Ann Lundqvist
Johan Eileryd
Gunilla Bruce
Anna-Clara Einarsson
Mia Toresson Runemark

21 november
Vernissage för Art To Go, ett samarbete med First Hotel River C, som går ut på att designers och
konstnärer får ett rum var att göra till sitt showroom under ett år. Detta för att visa design och
konst i annorlunda sammanhang och hur rum kan förändras med hjälp av konstnärliga uttryck
och ge olika typer av upplevelser för besökare/den boende.

6 oktober
Formslaget. Hade simultant födelsedagskalas för nyfödda Svensk Form Värmland och för moderföreningens 170 år såklart. Årets Formbärare Värmland blev den digitala byrån Sticky Beat AB.

Under hösten har vi också arbetat intensivt med utvecklingen av en kreativ mötes-/arbetsplats
– ett coffice – i Karlstad. Detta arbete fortsätter under våren.
Antal medlemmar vid årets slut var 39
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Bilaga 4. Svensk Form i siffror
Medlemmar: 4 200 (4200)
Regionalföreningar: 12 + 1 under bildande (11)
Anställda kansliet Stockholm:
6 + 6 frilans Svensk Form + 5 frilans Form = 17 (18)
Omsättning, 11 miljoner kronor Svensk Form, 5,3 miljoner kronor Form
(12 miljoner SEK, Form 6 miljoner)
Statligt bidrag ca 4,4 (3,4 miljoner)
Medlemsintäkter till Form ca 1, 8 miljoner kronor (2 miljoner)
Utlandssatsningar 2 (4)
Utlandsresor Svensk Form och Form 13 (15)
Antal turnerande utställningar i utlandet 1 (2)
Antal turnerande utställningar i Sverige
1 (2)			
Publika program i Stockholm i egen regi, egna lokaler 12 (12)
Antal besökare Svensk Form 3 000 besökare, ca 230 internationella
(300, 200)
Publika program regionalföreningar 391 (180)
mälda ärenden, 3 publicerade yttranden
(7 anmälda ärenden, 7 publicerade yttranden)
Företagspoolsmedlemmar: 67 (62)
Förmånsbutiker, hotell, museer: 80 (80)
TS-upplaga FORM per utgåva 6 ggr/år: 7 300 (5 700)
FORM distribution internationellt: 28 länder, 415 prenumeranter (30 länder, 457 prenumeranter)

PechaKucha Night Sverige 15 med ca 5 000 besökare om året
(27 6 000 besökare)
Powered by PechaKucha 2 (9)
Mottagare av Svensk Forms nyhetsbrev Sverige 12 ggr/år, 20 000/per gång
Mottagare internationellt nyhetsbrev 2/år, 13 000/per gång
FormReport Forms nyhetsbrev på engelska 12 ggr/år, 35 000 mottagare/per gång
Form Facebook följare 110 000 (100 000)
Form Instagram 2 838 följare (2 200)
Svensk Form Instagram 4 321 följare (3 300)
Digitalt designarkiv, antal registrerade användare 3 836 (3 650)
Digitalt designarkiv, antal poster i databasen
10 411 bilder (10 210)
11 585 artiklar (11 380)
PechaKucha Night Stockholm 5, 2 300 besökare om året
(6, 2600 besökare)
3 733 volymer (3 733)
4 325 böcker (4 325)
Opinionsnämnden: 5 an
Opinionsnämnden: 5 anmälda ärenden, 3 publicerade yttranden
(7 anmälda ärenden, 7 publicerade yttranden)
Företagspoolsmedlemmar: 67 (62)
Förmånsbutiker, hotell, museer: 80 (80)
TS-upplaga FORM per utgåva 6 ggr/år: 7 300 (5 700)
FORM distribution internationellt: 28 länder, 415 prenumeranter (30 länder, 457 prenumeranter)
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Bilaga 5. Samarbetsorganisationer 2015
ADA Modeinkubatorn Borås
Moderna Museet
Agenturföretagen
Antonia Ax:on Johnsons miljöstiftelse
Architonic
Arkitektur- och Designcentrum, ArkDes
Association of Swedish Fashion Brands, ASFB
Beckmans Designhögskola
Business Sweden
Centrum för Näringslivshistoria
Dansk Design Center
Design Lab S
Design Västernorrland
Designers Saturday Oslo
Designforum Finland
Designhögskolan i Umeå
DesignMarch Island
Familjen Erling-Perssons Stiftelse
Fashion Institute of Technology, FIT
Form/Design Center, Malmö
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare
Handarbetets Vänner
Handelshögskolan i Stockholm
Helsinki Design Week
Hong Kong Trade development Council HKTDC) Norden
Högskolan för Design och Konsthantverk
India Unlimited
Infotorg Juridik
Islands designcentrum
KIF, Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare
Konstfack
Konsthantverkarna
Konsthantverkscentrum
Kulturdepartementet
Kulturhuset/Stadsteatern, Stockholm
Leksands Folkhögskola
Malmö Stad

Modeinkubatorn Borås
Moderna Museet
Möbelriket Småland
Naturvårdsverket
Norsk design och arkitekturcentrum, Doga
Nyckelviksskolan
Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Platina
Polska institutet, Stockholm
Röhsska museet i Göteborg
Sliperiet
Statens fastighetsverk
Statens Kulturråd
Stiftelsen Garverinäringens Främjande
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Stockholms stad
Svensk Handel Stil
Svenska ambassaden i Berlin
Svenska ambassaden i Tokyo
Svenska institutet
Svenska institutet i Paris
Svenska Tecknare
Sveriges Arkitekter
Sveriges Designer
Sveriges Kommunikationsbyråer, KOMM
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Fashion Council
Teknikföretagen
Teko
Textilhögskolan i Borås
Tillväxtverket
Trä- och möbelindustriförbundet, TM
Utrikesdepartementet
VisitSweden
Östasiatiska museet
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Tack för år 2015
Tack alla medlemmar, medarbetare och samverkanspartners för året som gick!

Nu fortsätter vi in i 2016 med siktet framåt. En ny politik för arkitektur, form och design bearbe-

Det allra senaste inom design finner vi varje år inom Ung Svensk Form. Alla tillhörande projekt

tas till nästa år, där Svensk Form deltagit aktivt. Arbetet med att etablera en verklig mötesplats

som ökad produktionsförståelse i samarbete med flera designföretag växer, liksom Deadline

för design i Stockholm är en av Svensk Forms prioriteringar, och den fråga som är huvudanled-

- Talang Finns Överallt. för att inkludera flera. Hela designsverige står bakom nästa omgång av

ningen till bildandet av den nya regionalföreningen Svensk Form Stockholm. I förlängningen

Design S, där vi nya steg satsning på utställning, partnerskap, priser och utdelningsceremoni

ser vi helst både ett Formmuseum och ett regionalt designcenter i Stockholm, liksom regionala

den 23 november, med en fantastikt bred och kunnig jury.

nav för design över hela landet. Glädjande är också den nya fyraårssatsningen från Näringsdepartementet om 28 miljoner för att marknadsföra svensk design internationellt, där Svensk

Att design, arkitektur och form får en starkare ställning i regionerna har vi våra aktiva regional-

Form deltar aktivt i arbetet.

föreningar att tacka för, och styrelsens tydliga strategi.

Ewa Kumlin
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