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DETTA GJORDE VI 2021!

Ung Svensk Form 2021 
på Form/Design Center.
Foto: Daniel Engvall
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Det framåtsyftande arbetet med ett starkare medlem-
serbjudande och ökad medlemsrekrytering har fortsatt 
under 2021, genom bl.a. en kursverksamhet i samarbe-
te med Sveriges Arkitekter, en julmarknad för form-
skapande medlemmar och uppstarten av en alumni 
för medlemmar som tidigare har sökt eller medverkat 
i Ung Svensk Form. Men trots nya medlemsaktiviteter 
minskade antalet medlemmar även under 2021. Att lyckas 
vända den nedåtgående medlemskurvan har därför fortsatt 
prioritet och under året har en ny medlemsrekryterings-
strategi tagits fram.

Utmärkelsen Ung Svensk Form 2021, som har blivit 
föreningens mest uppskattade publika projekt, delades 
ut under en välbesökt digital invigning på Kulturhuset/
Stadsteatern. IKEA Museum har fortsatt som partner för 
produktionen medan utställningen Röster som Håller / 
Sustain Able Voices förmedlats i samarbete med regio-
nalföreningarna (nationellt) och Svenska Institutet (inter-
nationellt) till platser med begränsade utställningsmöjlig-
heter. Den internationella verksamheten har överlag ökat 
under året genom nya uppdrag inom Designprogrammet 
Swedish Design Movement, bl.a. genom filmproduktioner 
i ”Sverigeresan” och en digital utställning för lansering 
under 2022.

För dotterbolaget Mandelgren Magazine AB har ekonomin 
varit något stabilare tack vare en rad mediesamarbeten. 
För Svensk Form, liksom för kultursektorn i stort, har pan-

demin emellertid haft fortsatt stor påverkan på ekonomin. 
Under året har också en rad personalförändringar skett 
genom rekryteringar av ny kommunikationsansvarig, en 
ny kansliassistent och en huvudsekreterare för regerings-
uppdraget Design som utvecklingskraft. Förändring har 
även skett inom dotterbolaget Mandelgren Magazine AB 
då den biträdande chefredaktörstjänsten har avslutats.

Ja, så blev 2021 ytterligare ett år präglat av pandemi med 
inställda eller framflyttade fysiska evenemang och utställ-
ningar men också allt fler och välproducerade digitala 
aktiviteter och program. Vi har också under året flyttat 
fram positionerna inom hållbarhetsområdet i linje med 
vår vision Ett hållbart samhälle genom god design, ofta 
i samarbete med vår närmaste samarbetspartner SVID, 
Stiftelsen Svensk Industridesign. Inte minst gäller detta i 
arbetet med studien Design som utvecklingskraft, som vi i 
augusti fick uppdrag av regeringen att ta fram. Studien ska 
möjliggöra för kulturdepartementet att få en samlad bild 
över designperspektivets olika delar och hur det kan stär-
kas för genomförandet av politiken för gestaltad livsmiljö 
i hela landet. Med studien i handen kan vi ta nästa steg i 
att visa hur avgörande designområdet är för samhällets 
transformation i hållbar riktning.

Mats Widbom
Vd Svensk Form  

SVENSK FORMS HUVUDUPPGIFTER OCH UPPDRAG 2021
Svensk Form är en ideell oberoende medlemsförening som verkar för att stimulera och 
påverka arkitektur-, form- och designutvecklingen i Sverige samt att främja svensk design 
internationellt. Föreningen hade vid årsskiftet ca 2 500 medlemmar och är rikstäckande genom 14 
ideella regionalföreningar. Svensk Forms företagspool hade 50 medlemmar. Under året genomförde 
föreningen en rad digitala och fysiska aktiviteter och kommunikation trots de utmaningar som pandemin 
fortsatt har inneburit. Vidare har Svensk Form och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign fortsatt sitt 
samarbete kring hållbarhetsfrågorna och genomfört på uppdrag av regeringen en studie om design som 
utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling. Ett annat stort hållbarhetsdrivet projekt under året 
har varit arbetet med Swedish Design Movement som till stor del finanserias av UD och där Svensk 
Form haft projektansvar för fyra delprojekt. 
 
Svensk Form driver de nationella designutmärkelserna Design S – Swedish Design Awards och Ung 
Svensk Form, producerar utställningar, seminarier, gör utlandssatsningar samt driver programverksamhet 
och kommunikation över hela landet. Svensk Form, som är världens äldsta designorganisation (bildad 
1845), har ett rikt arkiv både fysiskt och digitalt. Tidskriften Form, som ges ut med sex nummer per år 
både på svenska och engelska, är främsta medlemsförmån och bevakar nordisk arkitektur och design.

Regeringsuppdraget för 2021 (med statligt anslag 4 713 000 SEK)

Föreningen Svensk Form ska stimulera designutvecklingen i Sverige samt vidga 
och fördjupa kunskapen om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden 
ska föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen, samhället 
och näringslivet. Vidare ska Svensk Form fortsatt initiera framåtsyftande projekt 
och förmedla erfarenheter och lärdomar om designsatsningar. I uppdraget kan 
även ingå att främja svensk design internationellt i nära samarbete med svenska 
branschorganisationer och med svenska utlandsmyndigheter. Föreningen Svensk 
Form ska stärka den rikstäckande närvaron genom föreningens samtliga aktiva 
regionalföreningar i samverkan med regionerna. 
 
Föreningen Svensk Form ska i förekommande fall tillämpa gällande avtal mellan 
staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och 
ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet).
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SVENSK FORM 2020: DESIGN SOM UTVECKLINGSKRAFT

Ett hållbart samhälle 
genom god design
För människor som tycker att design och hållbarhet idag är viktigt gör Svensk Form det möjligt att 
nätverka och vara del av en gemenskap, ha koll på form- och designområdet och påverka samhället 
i hållbar riktning så att de kan känna sig inkluderade och inspirerade. Föreningen Svensk Form är 
progressiv, generös och trovärdig.
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FÖRENINGSARBETE OCH MEDLEMMAR

SVENSK FORMS STYRELSE OCH PERSONAL
Svensk Forms styrelse, som utses på föreningens årsmöte, beslutar om budget och verksamhetens 
övergripande inriktning medan vd leder det löpande operativa arbetet utifrån styrelsens prioriteringar. 
Under 2021 sammanträdde Svensk Forms styrelse 6 gånger. I september hölls ett strategimöte 
där styrelsen bland annat diskuterade föreningens långsiktiga mål med utgångspunkt från kritiska 
framgångsfaktorer, en tydligare målgruppssegmentering, utveckling av företagspolen samt ett starkare 
medlemserbjudande. De viktigaste utvecklingsområdena är bl.a. att tydliggöra medlemsvärdet, fokusera på 
profilerande projekt med hög synlighet och skapa en enad förening med tydliga mål och samarbetsformer.

Svensk Form har under året haft 6 anställda i medeltal samt en arvoderad konsult i Svensk Form Service 
AB. Mandelgren Magazine AB med tidningen Form har haft en anställd redaktör och en frilansande 
chefredaktör och ansvarig utgivare, en AD-konsult, en översättare samt en annonsförsäljare. Anställningen 
för redaktören upphörde i september. Dessutom har Svensk Form 14 ideellt arbetande styrelser till 
regionalföreningarna vilkas verksamhet beskrivs i bilaga 5 i denna verksamhetsberättelse. Den nybildade 
föreningen i Västmanland har varit vilande under 2021 pga sjukdom och avsaknad av styrelseordförande.

MEDLEMMAR
Svensk Forms medlemmar uppgick vid årsskiftet till ca 2 500. Detta är en minskning med ca 300 
medlemmar, vilket delvis kan tillskrivas pandemins påverkan på verksamheten med en rad inställda 
aktiviteter. Medlemmarna har löpande fått inbjudningar till de aktiviteter som skett i respektive region, 
sammanlagt 252 programaktiviteter, vilket är något lägre än vanligt pga. pandemin. De har också fått 
utskick såsom Svensk Forms nyhetsbrev och FormReport samt riktade individuella utskick till föreningens 
olika aktiviteter, där flertalet varit digitala. 

Svensk Form och Form har varsin social mediastrategi, aktiv närvaro med många följare på Facebook, 
Instagram och andra sociala kanaler. Särskilda Instagram- och Facebook-grupper för Föreningen Svensk 
Form, Form och regionalföreningarna är utmärkta kanaler för medlemskommunikationen.

Medlems- och prenumerationsundersökningen som genomfördes i december skickades ut till ca 1600 
medlemmar varav 84 svarade, en i sammanhanget relativt låg svarsfrekvens. Majoriteten av de svarande 
var kvinnor, mellan 55 - 65 år, samt yrkesverksamma inom formområdet. Medlemsundersökningen visar 
att föreningen har stor geografisk spridning med trofasta medlemmar som ser föreningen som ett sätt att 
hålla sig uppdaterad inom formområdet samt att hållbarhetsfrågan är en fråga som väcker engagemang. 
Under 2021 har en alumni startas för medlemmar som tidigare deltagit i Ung Svensk Form.

Styrelseordförande:
Maria Lomholt 

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

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

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

Catharina Carlsson

Jonas Olsson

Åsa Lockner

Owe Hjelmqvist

Åsa Myrdal Bratt

Maria Lomholt Dorte Bo Bojesen

SVENSK FORMS STYRELSE 2021  fr.o.m. årsmötet 30 maj

Johan Lindskog Mats Widbom

Jonas Linder

Vem är du, Nina Kallio?
Jag heter Nina och arbetar som produkt- & 
industridesigner på Kauppi & Kauppi designstudio.

Varför är du medlem i Svensk Form?
Intresset och nyfikenheten – det är spännande att följa 
andras arbeten och att få ta del av vad som är på gång. 
Svensk Form utgör ett viktigt nätverk med trådar som 
löper hela vägen från Norrbotten till Skåne.

Vem är du, Mirjam Hemström?
Jag är Weaver of Space. Nyutexaminerad vävare från 
Textilhögskolan i Borås med inriktning på tredimensionell 
textil och ett intresse för rumsligheter. Född på Höga Kusten, 
heltidsfrilansande formgivare och konstnär i Göteborg. 

Varför är du medlem i Svensk Form?
För att se andra formgivare och läsa om deras material och 
praktiker, och för att lyfta samtida svensk textil i föreningen.

HEJ  
MEDLEM!
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ÅRETS FORMBÄRARE
Svensk Forms roll som enande och rikstäckande förening manifesteras varje år i samband 
med föreningens födelsedag den 6 oktober, med Formslaget, då en lokal Formbärare utses av 
varje regionalförening. Detta är ett utmärkt sätt att uppmuntra god design och visa på ett lokalt 
engagemang. Svenska Slöjdföreningen, idag Svensk Form, instiftades just den 6 oktober 1845. De 
korade Formbärarna är personer, organisationer eller initiativ som påverkat den lokala utvecklingen. 
Formbärarna blir ambassadörer under ett helt år och deltar i seminarier och utställningar, samt lyfts fram 
i regional kommunikation. 2022 genomförs projektet för 10:e året.

ÅRETS FORMBÄRARE 2021:

DALARNA:   Nygårds Anna Bengtsson
GOTLAND:   HAU Galleri
JÄMTLAND:   Duveds Framtid
NORRBOTTEN:   Boden Game Camp, Changemaker Educations och  
   Sunderby Folkhögskola i samverkan
SMÅLAND:   Arkitektbolaget
STOCKHOLM:   Bokhandeln Konst-ig 
SYD:    Polymorf
VÄRMLAND:   Artur Wozniak & Vestre
VÄST:    New Order Arkitektur 
VÄSTERBOTTEN:  EOE Eyewear
VÄSTERNORRLAND:  Jupiter & Gran
ÖREBRO:   Cecilia Jansson 
ÖST:    UNGATIO

VästVärmland

Västerbotten Dalarna

Västernorrland

Gotland

Örebro

Öst

Jämtland

Norrbotten

Syd

Småland

Stockholm

FORMBÄRARE 

2021
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SVENSK FORMS ANSTÄLLDA OCH 
FORMS REDAKTION 2021
SVENSK FORM - 6 anställda i medeltal (helårsarbetstid):
Mats Widbom, Vd övergripande ledning Svensk Form 
Anneli Wardell, Ekonomiansvarig/Administrativ chef, Svensk Form 
och Form
Sanna Lindström, Koordinator för regionalföreningarna och 
projektassistent 
Emma Olofsson, Kommunikationsansvarig (t.o.m. 6 okt)
Elin Seittu, Kommunikationsansvarig (från den 18 oktober)
Karin Wiberg, Projektledare Ung Svensk Form
Bodil Hasselgren, Medlemskoordinator och adm assistent (t.o.m. 12 
mars)
Erika Zinders, Medlemskoordinator och adm assistent (från 9 
augusti)
Lisa Daram Westling, Huvudsekreterare, studien Design som ut-
vecklingskraft (från 13 september)

SVENSK FORM SERVICE AB – frilans:
Jan Östvold, Försäljningschef, Företagspoolen och sponsorer

MANDELGREN MAGAZINE AB (MMAB) 
– 1 anställd 2 frilans:
Bo Madestrand, Chefredaktör och ansvarig utgivare Form, konsult
Salka Hallström Bornold, Biträdande chefredaktör Form (t.o.m. 12 
september)
Andreas Karperyd, AD, konsult

Kansliet på Skeppsholmen

Mats Widbom

Jan Östvold

Salka Hallström  

Anneli Wardell

Bo Madestrand

Andreas Karperyd

ÅRSMÖTET 30 MAJ 2021
Årsmötet 2021 fick i likhet med 2020 på grund av pandemin genomföras digitalt i zoom. De flesta av 
regionalföreningarnas styrelser var representerade liksom ett antal vanliga medlemmar. Årsmötet leddes 
av Tjarls Metzmaa från företaget Styrelsepost som specialiserat sig på genomförande av digitala stämmor 
och årsmöten. Catharina Carlsson Svensk Form Västerbotten ersatte Anna Elzer Oscarsson, Svensk Form 
Väst, som representant i styrelsen för regionalföreningarna. I övrigt skedde inga förändringar i styrelsen.

SVENSK FORMS REGIONALFÖRENINGAR
Svensk Form hade under 2021 sammanlagt 14 regionalföreningar. De utgör basen för föreningens 
rikstäckande verksamhet och arbetar huvudsakligen ideellt, men sedan några år med ett mindre 
årligt verksamhetsbidrag från moderföreningen på 30000 SEK för varje regionalförening. Flera 
av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med andra regionala aktörer såsom kommuner, 
landsting och länsstyrelser, liksom med branschorganisationer, museer och näringsliv. Några föreningar 
har numera även regionala verksamhetsbidrag, såsom Svensk Form Väst, och regionalföreningarna i 
Norrbotten och i Dalarna. En viktig målsättning är att samtliga regionalföreningar i framtiden ska kunna få 
regionala verksamhetsbidrag. 

Det faktum att bild och form sedan ett par år är ett särskilt område inom kultursamverkansmodellen med 
särskilda medel bör även kunna gynna kommande ansökningar. Flera regioner har sedan tidigare tydligt 
skrivit in arkitektur, form och design i sina kulturplaner, såsom Dalarna, Skåne, Västra Götaland och 
Värmland, något vi hoppas fortsätter även i andra regioner.

Emma Olofsson Sanna Lindström

Karin Wiberg

Lisa Daram Westling

Elin Seittu

Bodil Hasselgren

Erika Zinders

STIPENDIETAGARE 
FÖR AXEL LARSSONS 
MINNESFOND 2021: 
 
Sara Szyber 
(möbelformgivare)
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SVENSK FORMS OPINIONSNÄMND
Svensk Forms Opinionsnämnd är ett sakkunnigorgan för yttranden om upphovsrättsligt skydd för 
alster av brukskonst. Nämnden avger också yttranden vid upphovsrättsliga tvister. Under året har 
Svensk Forms Opinionsnämnd mottagit 7 anmälningar och avgivit 7 yttrande, vilket är en fördubbling 
jämfört med föregående år.  
 
Opinionsnämnden har under året bestått av Karin Westerberg, advokat och ordförande i nämnden, Teresia 
Danielsson, rättssakkunnig från Justitiedepartementet och sekreterare i nämnden. Erika Lagerbielke, 
glasformgivare och professor, Chiqui Mattson, designer DS, Christian Klingspor, industridesigner, Emelie 
Heden Edlund, industridesigner, Lars Lallerstedt, industridesigner, Lena Andersson, inredningsarkitekt och 
designer, samt Mattias Ljunggren, arkitekt Sir/MSA. 

BIBLIOTEK OCH ARKIV
Föreningen Svensk Form har genom att vara världens äldsta 
designorganisation ett unikt arkiv även i ett internationellt 
perspektiv. Genom historien har föreningen haft en 
omfattande publicistisk verksamhet och ansvarat för eller 
varit delaktig i en mängd epokgörande utställningar i 
Sverige och utomlands. Svensk Form får förfrågningar som 
rör bibliotek och arkiv från forskare, studerande, media 
såväl som från en intresserad allmänhet, både svenska och 
internationella. 

Svensk Form har i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria 
skapat en webbplats för forskning, www.designarkiv.se, med ca 
4 500 registrerade användare där Svensk Forms bibliotek och 
arkiv samt delar av Svensk Forms bildarkiv har digitaliserats 
och är sökbara via webbplatsen. Syftet med samarbetet är att 
tillgängliggöra design ur ett bredare perspektiv och inte bara 
prioritera 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. Designarkivet innehåller även en artikeldatabas med 
artiklar i Form från 1905 fram till idag. Det digitala designarkivet, 
hade under året ca 4 500 användare och antalet poster i databasen 
är 10 945 bilder, 12 095 artiklar, 3 733 volymer samt 4 327 
böcker.  En ansökan till Söderbergstiftelsen om uppdatering och 
informationsspridning av designarkivet avslogs i december men 
nya ansökningar kommer tas fram för detta ändamål under 2022.

KOMMUNIKATION, PR OCH SERVICE
Under 2021 har kommunikationsarbetet fortsatt utifrån 
verksamhetsplanen för Svensk Form och Form. För alla samtida 
verksamheter är ett effektivt kommunikationsarbete avgörande och 
alltmer utmanande med ständigt tillkommande kanaler som ska 
prioriteras. 

Form är främsta medlemsförmån och opinionsbildarorgan men det finns 
även digitala kanaler som webbplatserna svenskform.se, formmagazine.
com, ungsvenskform.se, design-s.se, och designarkiv.se. Störst räckvidd 
har Svensk Forms nyhetsbrev, FormReport och vår närvaro i sociala medier 
där Instagram, Facebook och Twitter är viktiga arenor liksom nyhets- och 
pressrummet på MyNewsdesk. Tidningen i sin helhet ligger på de digitala 
plattformarna Readly, Ztory samt på egen Form-app.

Svensk Form ger ut 12 digitala nyhetsbrev per år till ca 16 400 mottagare, 
normalt även 2 internationella nyhetsbrev per år. Hemsidan hade 2021 32 
000 ”sessions”. Svensk Forms Facebook hade 10 339 följare och Svensk 
Forms Instagram hade hela 20 600 följare. Regionalföreningarna har egna 
Facebook-sidor samt en gemensam grupp för kommunikation mellan 
föreningarna, kansliet och Formredaktionen. 

20 600
följare @svenskform

10 339
följare @svenskform

@svenskform

SVENSK FORMS STIPENDIER
Svensk Forms Stipendienämnd 2021: 
Mats Widbom, vd Svensk Form
Synnöve Mork, formgivare
Magnus Silfverhielm, arkitekt SIR och SAR
Kerstin Wickman, professor

Stipendier delades ut enligt följande: Sara Szyber 
(Axel Larssons minnesfond) Björkmans, Hamel-
manns och Rundqvists fond som går till utlands- 
studier kunde på grund av pandemins  
reserestriktioner inte delas ut 2021. 

Överst från vänster: Cecilia Jansson (formbärare Örebro), New Order Arkitektur (formbärare Väst)  Kristina Schultz (Beijers, Kalderéns och Wallmarks fond), 
Polymorf arkitektduo (formbärare Syd).
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FORM – ETT MAGASIN FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN
Tidskriften Form är Föreningen Svensk Forms främsta medlemsförmån och 
opinionsbildningsorgan. Form drivs av förlaget Mandelgren Magazine AB, ett helägt 
dotterbolag till Svensk Form där chefredaktören sedan 2018 även är ansvarig utgivare. Form 
är en facktidskrift som bevakar hela arkitektur-, form- och designområdet. Form kommer ut 6 
gånger per år, både på svenska och engelska med en omsättning på 3 678 850 SEK 2021. Form 
nr 2 2021 hade ett renodlat hållbarhetstema och distribuerades genom medfinansiering av 
Designprogrammet till utlandsmyndigheterna i Berlin, Washington DC, London, Tokyo och Paris 
där Form delades ut till journalister och influensers.

Svensk Forms medlemsintäkt har sedan 2011 gått oavkortat till att publicera Form i ambitionen att stärka 
tidningen när det gäller såväl ekonomi som kvalitet och räckvidd, eftersom den är föreningens främsta 
medlemsförmån. I takt med det hastigt förändrade medielandskapet har flera insatser inletts för att 
göra den förflyttning som krävs för att säkra fler intäktskällor, bl a genom att byta annonsförsäljare och 
genomföra en rad mediesamarbeten. 

Under 2021 har särskilda inlagor tagits fram i samarbete med Designprogrammet, Umeå kommun/Regi-
on Västerbotten samt med Västra Götalandsregionen. Tack vare medfinansiering av inlagorna kunde det 
ekonomiska resultatet förbättras något jämfört med 2020. Bytet av annonsförsäljare har dock inte ökat 
intäkterna och ekonomin är därför fortsatt ansträngd. 

Det redaktionella nyhetsbrevet FormReport ges ut på svenska 7 ggr /år (16 000 mottagare) och 5 ggr/
år på engelska (11 000 mottagare), med ca 25 % öppningsgrad. På Facebook har Form 103 800 följare 
med imponerande internationell räckvidd. Form har också 7 768 följare på Instagram. Tidningen Form 
används flitigt vid olika satsningar regionalt och internationellt. Forms internationella upplaga når 
prenumeranter i 30 (28) länder och många Facebook-följare är internationella. www.formmagazine.com 

Sedan 2017 delar redaktionen ut priset Form Award i fem kategorier vid Stockholm Furniture & Light 
Fair. Under 2021 delades inte priset ut pga pandemin och den inställda Möbelmässan.

6
nummer 

per år

7
FormReport 

per år

30
länder där Form 

har prenumeranter

103 000 
följare

7768
följare

FORM 1 / 2021 
I årets första nummer av Form 
öppnades dörrar både framåt och 
bakåt i tiden. Fotografen Trine 
Søndergaards bilder knyter an 
till debatten om kulturell identitet 
och den kvinnliga erfarenheten. 
Arkitekturteoretikern Beatriz 
Colomina förklarade hur 
arkitekturen alltid varit förknippad 
med sjukdomshistorien, och 
Nora Fehlbaum spekulerar i hur 
framtidens design ser ut efter 
pandemin. 

FORM 2 / 2021 
Aprilnumret hade temat hållbar 
design. Vi träffade bland andra 
designstjärnan Matti Klenell som 
var aktuell med en ny utställning 
på Värmlands Museum i Karlstad. 
”Allt jag gör ska ha en relevans och 
giltighet, annars säger jag nej.” 
menade Klenell. Vi kunde även 
berätta om det nya möbelföretaget 
Verk vars ambition är att tillverka 
möbler av svenska material, i 
Sverige – en ambition som är 
svårare än det kanske låter. 

FORM 3 / 2021 
Sommarnumret av Form innehöll 
bland annat den mångsidiga 
designern Lotta Lampa, 
arkitektbyrån Lacaton & Vassal och 
den legendariska textilkonstnären 
Wanja Djanaieff. Det fanns också 
en 20-sidig bilaga om det bästa av 
vad Västerbotten har att erbjuda, 
i samarbete med Design by Umeå 
och Region Västerbotten.

FORM 4 / 2021
Forms höstnummer innehöll en 
längre intervju med Stefano Boeri, 
som blev ny chef för Triennalen i 
Milano och även ansvarig för årets 
mässa. Han har även ritat det upp-
märksammade, gröna bostadshuset 
Bosco Verticale i staden. Numret 
innehöll också en rapport från  
arkitekturbiennalen i Venedig, och 
ett samarbete med svenska möbel-
företag där de presenterar sina 
nyheter och mycket mer.

FORM 5 / 2021 
I det här numret gläntade vi 
på dörren till kontoret – är det 
verkligen en idealisk plats för 
kreativt arbete? Tillsammans med 
illustratören Emma Hanquist 
resonerar chefredaktör Bo 
Madestrand kring hur vi mår på 
våra kontor utifrån författaren 
Annie Murphy Pauls bok om det 
inrutade kontorslivet. 

FORM 6 / 2021 
I årets sista nummer av Form 
lyfte vi designvärldens osynliga 
hjältar: De grafiska formgivarna. 
Vi träffade den prisvinnande 
designduon Malmsten Hellberg, 
som bland mycket annat skapade 
formen till ArkDes monumentala 
biografi över arkitekten Sigurd 
Lewerentz. Vi träffade även Matilda 
Plöjel, som skapar konstnärligt 
gestaltade böcker i små upplagor 
från sitt kontor i Malmö.
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DESIGN S – SWEDISH DESIGN AWARDS
Svensk Form har drivit designutmärkelser i många år som en vital 
del av verksamheten. Utmärkt Svensk Form genomfördes åren  
1983–2002 och ersattes 2006 av Design S, initialt tillsammans med 
Sveriges Reklamförbund och SVID, men från 2010 med Svensk 
Form som ensam avsändare.

Design S startade som en efterfrågad nationell designutmärkelse efter 
det vakuum som uppstod efter nedläggningen av Utmärkt Svensk Form. 
Antalet bidrag fördubblades 2016, liksom antalet kategorier, nominerade 
och vinnare. Från och med 2016 genomförs Design S vartannat år 
med produktionsbolaget Fifti som projektledare och producenter i nära 
samverkan med Svensk Forms kansli. Varje enskilt bidrag bedöms 
inom sin kategori, men alla utifrån samma kriterier: emotionell kvalitet, 
gestaltning, affärsnytta, funktion, innovation, kommunikation, kvalitet 
och hållbarhet, liksom designprocess och lösning.  

Under 2021 har endast planering av Design S ägt rum då nästa omgång 
av priset har flyttats fram till första halvåret 2023.

UNG SVENSK FORM – VÅR MEST 
EFTERFRÅGADE UTSTÄLLNING
Ung Svensk Forms syfte är lyfta fram och premiera unga formgivare 
och visa det senaste och mest nyskapande inom svensk formgivning. 
Sedan 2015 driver Svensk Form tävlingen varje år. Ung Svensk Form 
startade 1998 på Form/Design Center i Malmö på initiativ av Bitte 
Nygren och Tom Hedqvist. 

Sedan 2010 drivs utmärkelsen av Svensk Forms kansli i Stockholm. En jury 
gör urvalet av de som sedan deltar i en turnerande utställning i Sverige och 
internationellt. Till USF 2020 skickades ca 352 bidrag in, varav 25 valdes 
ut till utställningen. Utställningen visades på Kulturhuset/Stadsteatern 
under ca fem veckor och fortsatte vidare till IKEA Museum i Älmhult. 
Invigningen på Kulturhuset/Stadsteatern direktsändes digitalt. Övriga 
visningsplatser var Utopia i Umeå, Textilmuseet i Borås samt avslutningsvis 
Form/Design Center i Malmö.

För att kunna visa USF på så många platser som möjligt har vi i samver-
kan med IKEA Museum producerat en s.k. toolkit-utställning. Den lyfter 
hållbarhetsprojekt åren 2004–2020 och invigdes i mars 2020 på House of 
Sweden i Washington DC och Ikea Museum i Älmhult. Internationellt har 
utställningen under året visats genom samverkan med Svenska Institutet i 
Sankt Petersburg, Bukarest, Köpenhamn och Kongo Kinshasa.

Ytterligare ett komplement blev en digital plattform där de vinnande form-
givarna och deras verk presenterades tillsammans med filmer med kultur-
personligheter såsom skådespelerskan Evin Ahmad, koreografen Alexander 
Ekman och modeskaparen Ann-Sofie Back.

UNG SVENSK FORM-JURYN 2021

Samir Alj Fält – Formgivare och grundare av Design Lab S i Skärholmen
Parasto Backman – Grafisk formgivare, driver Studio Parasto Backman, lektor på Konstfack
Caroline B. Le Bongoat – Strategisk näringslivsutvecklare & verksamhetsansvarig Design Malmö, Malmö stad
Johan Deurell – Curator Röhsska museet
Linnéa Therese Dimitriou – Konstnär/Creative Director
Demian Horst – Director of Strategic Collaboration, MFA Programme Director, Transportation Design, Umeå Institute 
of Design
Åsa Jungnelius – Konstnär, lektor på Konstfack
Henrik Johansson – Director, Commercial Research & Development @Spotify 
Anna Lidström – Designer och forskare på Textilhögskolan i Borås
Eva Lilja Löwenhielm – Designchef, IKEA
Petra Lilja – Industridesigner, curator och doktorand på Konstfack
Tor Lindstrand –Arkitekt och delägare på LLP arkitektkontor, lektor på Inredningsarkitektur och Möbeldesign,
Konstfack
Maria Patomella – Verkställande producent Konst/Design & Mode på Kulturhuset Stadsteatern 
Johanna Sjögren Duthy – Ansvarig för publik verksamhet på Form/Design Center i Malmö
Petter Sydow – Producent för Avatar: Frontiers of Pandora på Massive Entertainment
Bea Szenfeld – Modedesigner med flera uppdrag från internationella märken, samt föreläsare
Andreas Säfström – Head of Design & User Experience, Ericsson
Mats Widbom – Arkitekt och VD, Svensk Form (juryns ordförande)

SE ALLA VINNANDE BIDRAG PÅ NÄSTA UPPSLAG!

Ung Svensk Form 2021 på Form/Design Center 
Foto: Daniel Engvall
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SUSTAIN ABLE VOICES 
RÖSTER SOM HÅLLER

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

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

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

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

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

med Svenska institutet genom
 sajten Sharing Sweden.

SVENSK FORM I VÄRLDEN
Under lång tid har Svensk Form arbetat med internationalisering, dels för att positionera svensk 
design internationellt, dels för att ta världen hit. Internationellt har vi samarbetat på projektbasis med 
främjarmyndigheter och företag och då inom ramen för vårt dotterbolag Svensk Form Service AB efter-
som vi saknar grundfinansiering för internationell samordning. Vi är aktiva deltagare i styrgruppen för 
Designprogrammet och i olika Team Sweden-konstellationer inom regeringens exportstrategi. Samarbete 
är nödvändigt för att kunna göra kraftfulla insatser för arkitektur-, design- och modeindustrin, stimulera 
affärsutveckling, samt arbeta för ett långsiktigt exportfrämjande och bidra till en positiv Sverigebild.  

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

Sustain Able Voices invigdes i mars 2020 på House of Sweden i Washington DC och samarbetet med 
Svenska Ambassaden har fortsatt under året med en inspelning av en designdialog mellan två av Sveriges 
och USA:s mest engagerade designröster; Emma Olbers (SE) och Yves Behar (USA). Det digitala 
designsamtalet med rubriken Rethink Tomorrow: Sustainable Design in a Post-Covid World sändes den 6 
maj från formgivarnas respektive studios i Stockholm och San Francisco.  

Samverkan har också skett med utlandsmyndigheterna i Aten och New York i anslutning till invigning av 
den nya konst- och formkollektionen på Svenska Ambassaden i Aten och planering av ett likande projekt 
vid svenska residenset på Park Avenue i New York. Samtal har även förts med Svensk Forms nordiska 
systerorganisationer för samråd och idéutbyte kring hur vi kan bidra till att lyfta fram designområdets 
roll för en hållbar samhällsutveckling och behov av innovation och kreativitet för samhällets och 
näringslivets omstart efter Covid-19 pandemin. Bland annat har planer på en nordisk designkonferens 
under 2023 diskuterats med Danish Design Center – ett år då Sverige är ordförande i Nordiska 
ministerrådet. 

SWEDISH DESIGN MOVEMENT 2020
Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på 
för en hållbar omställning. Syftet med satsningen är sätta Sverige på den internationella designkartan, 
öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt. Svensk Form har under flera år 
medarrangerat den svenska satsningen under designveckan i Milano, under 2020 och 2021 fick emellertid 
utställningen i Milano ställas in pga pandemin. 
 
Under 2021 har vi istället tillsammans med SI producerat filmserien Sverigeresan, med Svensk Form som 
projektansvarig. Sverigeresan bygger på idén att gestalta design- och hållbarhetsrörelsen Swedish Design 
Movement genom filmade nedslag hos företag och formgivare från de olika branscherna i Designpro-
grammet. Urvalet av företag och formgivare har gjorts från det förslag till ”fanbärare” som Designpro-
grammets branschaktörer tagit fram under 2020. Sju företag medverkar, aktiva inom textilåtervinning, 
möbler, belysning, mode, arkitektur, el-motorcyklar respektive akustiska inredningsmaterial. 

Sverigeresan lanseras digitalt under Stockholm Design Week 2022. Ytterligare ett profilprojekt som 
Svensk Form startat upp inom Swedish Design Movement är en virtuell utställning som kommer produ-
ceras av företaget ADORNO, som är specialiserade på digitala utställningar. Utställningen planeras att 
visas i en digital tvilling till Sara Kulturhus i Skellefteå, som invigdes nu i höst som ett av världens hög-
sta trähus. Den digitala utställningen planeras få premiär i anslutning till Milan Design Week 2022 men 
kommer även kunna användas i andra internationella sammanhang. Vi ser den digitala utställningen som 
ett viktigt projekt för Svensk Form med tanke på den pandemiska osäkerhet som råder för fysiska utställ-
ningar och mötesplatser.

Invigning av Sustain Able Voices på Kinshasa Design Week i den 
Demokratiska Republiken Kongo

Samtliga medverkande i Sverigeresan, en filmserie av Svensk Form och Svenska 
institutet. Producerade av Note designstudio med Carl Engberg som filmfotograf.

Under inspelning av Sverigeresan, i bild: Sara kulturhus i Skellefteå.

Under inspelning av Sverigeresan, i bild: Gärsnäs stolfabrik 
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SAMARBETEN, STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG
SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign 
Svensk Form är en av tre stiftare till SVID (1989). Svensk Forms vd sitter i SVIDs styrelse 
och SVID har även en representant i Svensk Forms styrelse genom vd Jonas Olsson. Från 
och med 2019 hyr SVID del av Svensk Forms lokaler på Skeppsholmen. Målet är att vinna 
synergier genom ökad samverkan och att tillsammans bli en tydligare samlande röst inom 
designområdet. Under 2021 har de båda organisationerna samverkat i framtagningen av 
studien Design som utvecklingskraft med fokus på samhällets hållbara utveckling, som ska 
lämnas till uppdragsgivaren kulturdepartementet i mars 2022. 

Design Sweden
Vid Design Swedens årsmöte i augusti 2018 valdes Svensk Forms vd in i styrelsen 
till Design Sweden och så även SVID:s nya vd. Målsättningen är att kunna nå 
samordningsvinster. Design Sweden har även fått en c/o adress till  Svensk Forms kansli 
samt möjlighet att förlägga föreningens styrelsemöten i Svensk Forms bibliotek.

SI, Sveriges Arkitekter, TMF och Swedish Fashion Association
Svenska institutet har i uppdrag inom ramen för regeringens exportstrategi att under tre år 
(2020–2022) verka för att öka svensk hållbar designexport. Svensk Form har varit en av 
initiativtagarna till Designprogrammet och har suttit i styrgruppen med Swedish Fashion 
Council/Association, Sveriges Arkitekter, Trä/Möbelföretagen/TMF, Visit Sweden, Business 
Sweden och representanter från städer och regioner. Sveriges Arkitekter har också varit en 
samarbetspartner i arbetet med en förstudie kring en världsutställning i Stockholm 2030. 

Visit Stockholm
Svensk Form har under året fått ett nytt utredningsuppdrag av Visit Stockholm att göra en 
förstudie om möjligheterna att skapa en Stockholmsutställning 2030 för att uppmärksamma 
100-årsmarkeringen av Stockholmsutställningen 1930 och FN:s Agenda 2030.

UD – Team Sweden
Regeringen har skapat Team Sweden för att samordna exportstödet till enskilda företag, 
att göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på den exportmarknad som ibland 
uppfattas ”som en djungel av myndigheter, bolag och verk som på olika sätt arbetar med att 
stödja svenska företag som vill ut på export”. Svensk Form är inbjuden som deltagare i två 
av dessa Team Sweden-grupper. Dels den övergripande högnivå-gruppen med företrädare 
från näringsliv och offentlig sektor, dels i Team Sweden-gruppen för KKN. 

Under 2021 har Svensk Form även medverkat i nomineringsarbetet till regeringens 
exportpris för kulturella och kreativa näringar och kunde konstatera att de företag som 
Svensk Form nominerat fick pris som dels årets uppstickare (Cake) och dels slutnominerat 
företag till exportpriset (Above). 

Svenska institutet 
Svenska institutet är, vid sidan av Kulturdepartementet som huvudman, Svensk Forms 
mest återkommande samarbetspartner och medfinansiär vid utlandssatsningar, turnerande 
utställningar och digitala toolkit-utställningar.  Under 2021 har parterna samverkat 
inom framförallt Ung Svensk Forms toolkit-utställning Sustain Able Voices och inom 
Designprogrammet 2021 med satsningen Swedish Design Movement.

ArkDes
Svensk Form och Arkdes har genom ArkDes/ThinkTank ingått i den nätverksgrupp som 
bildats för att diskutera hur regionala designnoder kan utvecklas för att implementera 
politiken för gestaltad livsmiljö. 

Boverket
Svensk Form har ingått i Boverkets, av riksarkitekten ledda, nätverk för implementering av The New 
European Bauhaus i Sverige. Två nätverksmöten har hållits under året. 

Röhsska Museet 
Svensk Form och Röhsska museet har samarbetat kring planeringen av Ung Svensk Form 2022 samt 
planering av ett nytt stipendium kopplat till gestaltad livsmiljöpolitiken i VGR.

Konsthantverkscentrum
Svensk Form är från och med 2021 ny samarbetspartner i Stockholm Craft Week med 50-talet 
programpunkter över hela Stockholm. I samarbetet ingår även centrumbildningen Konsthantverkarna. 

Malmö stad
Är en av huvudsamarbetspartnerna i Ung Svensk Form och under 2021 har parterna fortsatt samverkan 
inom ramen för projektet med juryrepresentation i Ung Svensk Form och med ett panelsamtal på Form/
Design Center om mode och dataspel med Massive Entertainment och Swedish Fashion Council.

Centrum för näringslivshistoria
Svensk Form och Centrum för Näringslivshistoria samarbetar i syfte att ta hand om, bearbeta och 
presentera Svensk Forms designarkiv samt gemensamt utveckla arkivtjänster. 

Stiftelsen för Garverinäringens Främjande
Svensk Form samarbetar med Stiftelsen för Garverinäringens främjande inom ramen för Ung Svensk 
Form i syfte att öka kunskapen om tillverkning av skinn och läder. Dels genom stipendier, dels genom 
workshops på garverier. 

STYRELSE- OCH JURYUPPDRAG

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

Svensk Form har representerats i följande referens- och styrgrupper:
Designprogrammet / Swedish Design Movement
Team Sweden Näringsliv 
Team Sweden KKN 
Stockholm Craft Week

Jurymedverkan:
Förutom de utmärkelser och priser där Svensk Form eller Form är en av grundarna, arrangeras ytterligare 
priser och utmärkelser inom form och design. Svensk Form deltar på förfrågan under förutsättning 
att syftet är lovvärt och kan bidra till att fördjupa och vidga kunskapen om design och stimulera 
designutvecklingen. Under 2021 deltog Svensk Form genom vd Mats Widbom i följande jurygrupper: 
Ung Svensk Form, Prisad Färg, Lauritz konsthantverkspris, Korea + Sweden Young Design Award 
och No Waste Challenge, en internationell tävling om återbruk och cirkulär design arrangerad av 
nederländska designorganisationen What Design Can Do.
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PROGRAM SVENSK FORM MODERFÖRENINGEN 2021
8 februari – 14 mars, Ung Svensk Form 2021, Kulturhuset, Stockholm. 
9 februari, Mats Widbom modererar samtalet: Svenska möbler i The Green Deal – Regeringssatsning som ska 
stötta designföretagens export, arrangerat av Interior Cluster Sweden.
10 februari, Mats Widbom deltar i det digitala samtalet Design Movement – Positioning Sweden internationally 
through sustainable design som arrangerades för Stockholm Design & Architecture Talks.
18 februari, Regionalföreningskonferens, digitalt via Zoom.
1 april – 16 maj, Ung Svensk Form 2021 på IKEA Museum, Älmhult.
14, 21 & 28 april, Hållbarhetskurs för formgivare och arkitekter. I samarbete med Sveriges Arkitekter
19 maj, Design Talk: Lädrets möjligheter. I samarbete med Stiftelsen för Garverinäringens Främjande
26 maj, Webbinarium: Så funkar det! Ett hållbart samhälle genom design. Svensk Form i samarbete med Region 
Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Svenska Designsällskapet och SVID.
28 maj, Webbinarium: Skapande medborgare. Del av seminarieserien Hundra år av design och demokrati, 
arrangerad av Linköpings universitet i samarbete med SVID, Svenska designsällskapet och Svensk Form.
29 maj, Svensk Forms årsmöte, digitalt via zoom.
1 juni, Regional workshop kring Politiken för gestaltad livsmiljö – träff ett. Arrangörer: Svensk Form, SVID, 
Region Västerbotten och Region Norrbotten.
3 juni, Digital konferens: Design for Sustainable Cities. Arrangörer: RISE (Research Institutes of Sweden), 
Umeå kommun, Svensk Form och SVID i samarbete med New European Bauhaus, European Creative Business 
Network, Design by Umeå, eXpression Umeå, Region Västerbotten och creARTive.
4 juni – 3 juli, Ung Svensk Form 2021 på Utopia galleria, Umeå.
4 juni, Mats Widbom, deltagare i Ung Svensk Form 2021 m.fl. deltar i programpunkten ”Pulsen på” om Umeås 
starka position inom design.
9 juni, Samtal om design och hållbarhet på Värmlands museum med Mats Widbom, Jessica Edlom, ordförande 
Svensk Form Värmland, samt Matti Klenell, designer. 
4 september – 31 oktober, Ung Svensk Form 2021, Textilmuseet, Borås.
2 oktober, Medlemsvisning av Maja Michaelsdotter Erikssons utställning Forever, Stockholm.
5 oktober – 6 oktober, Ung Svensk Form studieresa och workshop, Tranås Skinnberedning 
6 oktober, Stipendieutdelning av Axel Larsson-stipendiet 2021 till möbeldesigner Sara Szyber i Svensk Forms 
bibliotek.
6 oktober, ”Formslaget”, Svensk Forms födelsedag firas samtidigt med 13 regionalföreningar, varav Svensk Form 
Stockholm i Svensk Forms bibliotek.
22 oktober, Regionalföreningskonferens med studiebesök, Stockholm.
27 oktober, Workshop för norra regionerna kring Politiken för gestaltad livsmiljö – träff två i Sara Kulturhus. 
Arrangörer: Svensk Form, SVID, Region Västerbotten och Region Norrbotten. 
30 september – 3 oktober, Sthlm Craft Week. Svensk Form medarrangör.
30 september, Utdelning av Lauritz Konsthantverkspris till Maja Michaelsdotter i samband med invigningen av 
Sthlm Craft Week på Nationalmuseum. 
13 november – 16 januari (2022), Ung Svensk Form 2021 på Form/Design Center, Malmö
17 november, Mats Widbom deltog i Svenska Designsällskapets designtalk ”Designpolitikens möjligheter”.
2 december, Utställning med två av USFs stipendiater, Stockholm. I samarbete med Kvadrat och Lammhults.
4–5 december, Svensk Forms julmarknad, Stockholm. 
7 december, Mats Widbom deltar i Circular Swedens webinarium om cirkulär ekonomi. 
8 december, Ung Svensk Form alumniträff, digitalt. 
9 december, Programpunkt kopplad till Ung Svensk Form 2021 på Form/Design Center: Samtal om speldesign, 
mode, innovation, framtid. I samarbete med Malmö stad och Massive Entertainment.
17 december, Webbinarium: Skapande medborgare. Del av seminarieserien Hundra år av design och demokrati, 
arrangerad av Linköpings universitet i samarbete med SVID, Svenska designsällskapet och Svensk Form.

INTERNATIONELLA PROGRAM 2021 
6 maj, Digitalt sänt samtal mellan Emma Olbers, baserad i Stockholm, och Yves Behar, baserad i San Fransisco. 
Samtalet arrangerades av Svensk Form och Svenska Ambassaden i Washington DC. 
4–13 juni, Utställningen Röster som håller visas under Romanian Design Week, Bukarest. 
9 juni-23 juni, Röster som håller visas på IKEA / MEGA Dybenko, St. Petersburg
25 juni - 9 juli, Röster som håller visas på IKEA / MEGA Parnas, St. Petersburg.
11 september - 10 oktober, Röster som håller visas i den lokala utställningslokalen ”Linii”, St. Petersburg.
16–18 september, Röster som håller visas under 3daysofdesign i Köpenhamn. 
17 september, Design Talk om design och hållbarhet under 3daysofdesign i Köpenhamn. 
26 oktober, Hybrid-offentligt samtal med Victor Alge, designer som deltar i Röster som håller, och den lokala 
designbyrån ”Solid Water” från St. Petersburg.
21 oktober – 31 oktober, Utställningen Röster som håller visas under Kinshasa Design Week, Kongo-Kinshasa
7 - 26 december: Utställningen Röster som håller visas i Karelska republikens nationalmuseum, Petrozavodsk.

5-6 oktober Deltagarna i Ung Svensk Form hos Tranås Skinnberedning

9 december Mode och spelutveckling – hur hänger det ihop? 
Samtal mellan Jennie Rosén från Stockholm Fashion Council, 
Ung Svensk Form-deltagaren Marie Isacsson och producenten 
Petter Sydow från Massive Entertainment.

8 februari - 14 mars Ung Svensk Form 2021 på Kulturhuset

30 september Lauritz Konsthantverksstipendium tilldelas  
Maja Michaelsdotter Eriksson
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REGIONALFÖRENINGARNA
Svensk Form hade under 2021 sammanlagt 14 regionalföreningar. De utgör basen för fören-
ingens rikstäckande verksamhet och arbetar huvudsakligen ideellt, men sedan några år med 
ett mindre årligt verksamhetsbidrag från moderföreningen på 30000 SEK för varje regio-
nalförening. Flera av regionalföreningarna har väl fungerande samarbeten med andra regionala 
aktörer såsom kommuner och länsstyrelser, liksom med branschorganisationer, museer och närings-
liv. Några föreningar har numera även regionala verksamhetsbidrag, såsom Svensk Form Väst, och 
regionalföreningarna i Norrbotten och i Dalarna. En viktig målsättning är att samtliga regionalför-
eningar i framtiden ska kunna få regionala verksamhetsbidrag. 

Det faktum att bild och form sedan ett par år är ett särskilt område inom kultursamverkansmodel-
len med särskilda medel bör även kunna gynna kommande ansökningar. Flera regioner har sedan 
tidigare skrivit in arkitektur, form och design i sina kulturplaner, såsom Dalarna, Skåne, Västra 
Götaland och Värmland, något vi hoppas fortsätter även i andra regioner.

Två regionalföreningskonferenser arrangerades under året: en digital i februari, den andra fysiskt i 
oktober. Oktoberkonferensen blev välbesökt och uppskattad med en kombination av engagerande 
mötespunkter, umgänge och studiebesök på Liljevalchs nya konsthall. 

Svensk Form Syd, med Form/Design Center, har sedan många år speciella förutsättningar genom 
sin mötesplats med publik verksamhet och med starkt stöd och samverkan med Malmö stad, Re-
gion Skåne och sedan 2020 med ett permanent statligt anslag med 3 miljoner årligen för att kunna 
verka som en starkare designnod i södra Sverige. Under 2020 fick Svensk Form Väst en ansökan 
beviljad av VGR för programmet SPOK (Samtida produktion och konsumtion), och fler regio-
nalföreningar har visat intresse att arbeta med SPOK-projektet som främjar ett hållbart samhälle 
genom god design. 

 

SVENSK FORM DALARNA

KULTURVANDRING I RÄTTVIK
Nedre Gärdsjö, torsdag 8 juli, kl. 14.
En kultur- och arkitekturvandring på Gärdsjöängarna i 
Rättvik med närmare 350 ängslador bevarade. Här finns 
exempel på 700 år av timringsteknik, den äldsta ladan 
är från 1294 och är den tredje äldsta i Dalarna. Avslut-
ning med fika och möjligheter till bad i Gärdsjön.

FORMVECKAN DALARNA 2021
Hela Dalarna, 4–10 oktober
Formveckan är länets största designevenemang och 
samlar mycket av den spännande design som Dalarna 
har att erbjuda. Under en vecka kunde man ta del av ett 
femtital aktörers spännande design på 20 olika platser. 
Programmet hittade man på www.formveckan.com.

ETT AXPLOCK FRÅN REGIONALFÖRENINGARNAS PROGRAM

Årets Formbärare: Nygårds Anna Bengtsson
Ibland kan bristen vara bästa bränsle för drivet! När det saknades kläder hemma i Mora sydde hon 
sina egna, och så har det fortsatt. Lågmälda mellanfärger i funktionella material, traditionella snitt 
och flera nyanser av vitt – inget plagg anses helt färdigt förrän det iklätt en person. Nu utses hon till 
årets formbärare i Dalarna med motiveringen ”kollektioner att bäras av alla åldrar och att ärvas i 
generationer”. 
 
Motiveringen löd:
Med rötterna i Mora och traderade kunskaper om Dalarnas hantverkstraditioner har Nygårds 
Anna Bengtsson sedan starten av nygårdsanna, som examenskollektion från Beckmans, 1994, givit 
oss kollektioner att bäras av alla åldrar och att ärvas i generationer. Kopplingen till det traditio-
nella, det funktionella och de hållbara materialvalen i hennes plagg, samt förmågan att lyfta fram 
landsbygden, inte minst i bilderna där kläderna presenteras i miljö, gör Nygårds Anna Bengtsson 
till en viktig och värdefull formbärare för Dalarna.

Styrelse:
Omid Massali, ordförande
Märta Kallur, vice ordförande
Katarina Karlsson Hofvander, kassör
Petter Kolseth, sekreterare
Karin Källberg, ledamot
Ann-Louise Rönestål Ek, ledamot
Pernilla Wåhlin Norén, ledamot

Valnämnd:
Petra Wåhlin Massali, valnämndsledamot
Jonna Fischer Matz, valnämndsledamot

SVENSK FORM GOTLAND

Formslaget & Årets Formbärare, 6 oktober 2020
Årets Formslag firades hos årets formbärare GKF (Gotländska Konst-
hantverkare och Formgivare) med mat, dryck och öppet hus. Pga av 
COVID bjöd vi inte in utomstående, däremot stod dörren öppen för 
spontanta besökare under kontrollerade former. 

Årets Formbärare: HAU Galleri på Gotland
Fysiska objekt behöver fysiska rum. I över två decennier har HAU 
Galleri på Gotland med varm hand kurerat och omsorgsfullt presente-
rat konst och konsthantverk med oslagbar skicklighet. Under en tid av 
digital tristess och taktilt underskott bidrar de med ett handfast värde.

Motiveringen löd:
HAU Galleri har under två decennier visat konst och konsthantverk – 
alltid skickligt kurerat, omsorgsfullt och professionellt utställt. Bakom 
galleriet står formgivaren och textilkonstnären Lena Nilsson Wärff 
och en av landets mest erkända glaskonstnärer Göran Wärff.

Styrelse:
Joakim Bergbom, Ordförande
Claudia Kim, Sekreterare
Björn Ahlsen, Kassör
Björn Pettersson, Ledamot
Erika Åberg, Ledamot
Eva Szentivanyi, Ledamot

Årsmötet hölls den 2021-03-01 som digitalt möte.Kulturvandring i Rättvik, 8 juli 2021
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SVENSK FORM JÄMTLAND

Årets Formbärare: Duved Framtid 
 
Man behöver inte vara stor för att vara en förebild! I de jämtländska fjällen har byn Duved vänt på 
perspektiven. Hellre än att fokusera på enskilda lösningar har de fattat ett helhetsgrepp i försöket 
att genomföra övergången från det industriella linjära samhället till det hållbara cirkulära. Genom 
bymöten mellan involverade invånare och etablerade formgivare har de skapat en inkluderande 
livsmiljö med idéer om växthus, design utifrån återbruk och lokalförsörjda matsystem! Duved-
modellen är ett demokratiskt byprojekt i framkant som kan visa vägen för många andra!

Motiveringen löd: 
I Duved by, i jämtlandsfjällen, finner vi ett lysande exempel på den nya politiken Gestaltad livsmiljö 
– i sitt ”görande”. Politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturarv som utgår från män-
niskan, hennes behov och livskvalitet, vid formandet och förvaltandet av livsmiljön. En miljö som 
är inkludernade, väl gestaltad och långsiktigt hållbar. Duveds Framtid med Duvedsmodellen är ett 
demokratiskt byprojekt med ambition att bli en ”role model” för hela riket i ett självförsörjande 
samhällsbygge med landsbygdsutveckling i lokalsamhället – en förebild för nya former av hållbara 
miljöer.

Styrelse:
Lena Andersson, Ordförande
Linda Hurtigh, Kassör
Joel Westlin, Sekreterare
Marlene Holm, Sponsoring
Jenny Persson, Medlemsansvarig
Manne Mosten, Event

Årsmötet genomfördes 2021-05-19 digitalt. 

SVENSK FORM NORRBOTTEN

Årets Formbärare: Boden Game Camp, Changemaker Educations & Sunderby Folkhögskola

En konstellation värdig att liknas vid ett ekosystem! Det här samarbetet har satt Sävast, Boden och Norr-
botten på både den svenska och globala spelkartan. Genom att sammanföra studenter med spelbolag har 
de lagt grunden för en unik utbildningserfarenhet som sammankopplar lärande med insyn i branschen. 
Här uppvärderas hantverket i det digitala skapandet – studenterna är både designers, konstnärer och 
utvecklare i ett! 

Motiveringen löd:
Den svenska och norrbottniska dataspelsindustrin är en snabbt och starkt växande framtidsbransch där 
kreativitet, nyskapande form, design och upplevelser är viktiga nyckelfaktorer. I Sävast utbildas framti-
dens digitala spelkreatörer; speldesigners, systemdesigners, spelarkitekter, game artists och indiespel-
designers i ett spännande och unikt fysiskt och digitalt ”ekosystem” och samarbete mellan Boden Game 
Camp, Changemaker Educations och Sunderby Folkhögskola. Konstellationen Boden Game Camp, 
Changemaker Educations och Sunderby Folkhögskola har tillsammans satt Sävast, Boden och Norrbot-
ten på både den svenska och globala spelkartan.

Styrelse:
Mattias Berglund, Ordförande
Pia Huuva, Vice ordförande
Mattias Berglund, Kassör
Viktoria Pettersson, Ledamot
Kicki Nilsson, Ledamot
Therése Wintervy, Ledamot
Mats Öhman, Ledamot
AnnKathrin Lundqvist, Ledamot
Lotta Lampa, Ledamot
Mattias Bergström, Suppleant
Pia Huuva, Valberedning

Årsmötet hölls den 4 maj via zoom.

SVENSK FORM SMÅLAND

PECHAKUCHA-NIGHT VOL 47
27 oktober i Växjö

Äntligen var det dags igen efter ett års coronauppehåll, PechaKucha-Night i samarbete med Smålands 
museum/Kulturparkens Småland. Som alltid, 20 bilder och 20 sekund per bild. Intressant och omväxlan-
de! Kvällens talare var: Sofie Örnvinsson, Fabrikant, Nienke van Veen, Grimslövs folkhögskola KHD, 
Per Reinholtz, inredningsarkitekt och konstnär, Peter Svensson, fotograf, ”Måla med kameran som 
pensel”, Karolina Lilliequist, illustratör, Camilla Guzman och Emma Parsmo, fem2design, Gary Ward, 
fotograf, ”Abstraktion”.
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Årets Formbärare: Arkitektbolaget
 
Med klyftiga lösningar av korslimmat trä, bullerfria brädor och lokalt förankrade rötter (i dubbel bemärkelse) utsågs  
Arkitektbolaget till årets formbärare i Svensk Form Småland! Regionen är centrum för landets träindustri och har under 
historien gjort sig värdig sin position genom att utforska träets egenskaper med kreativitet och innovation. Arkitektbolaget 
bygger trä till en helt ny nivå med ett omsorgsfullt gestaltande och en djärv, nyskapande arkitektur. 

Motiveringen löd: 
För ett långsiktigt och medvetet arbete med gestaltad hållbarhet och en djärv och nyskapande arkitektur. Med ett små-
ländskt perspektiv och en egen karaktär utgör Arkitektbolaget Kronoberg AB sedan länge en viktig aktör inom träbyggan-
det i regionen. Under mer än 25 år har kontoret ritat trähus och utgjort en kugge i Växjö stads ledande roll inom träbyg-
gande och stadsdelen Välle broar. Från de då högsta flerbostadshusen i trä i Sverige när Limnologen invigdes 2009 till 
den nyligen avslutade etappen Vallen med blandad bostadsbebyggelse från niovåningshus till radhus. Från moderna 
träbyggnader i korslimmat trä som Vida koncernens kontor i Alvesta, Micropower batterifabrik i Växjö och Södra skogs-
ägarnas nya fabriksanläggning i Värö till mera småskaliga projekt som enskilda villor och enkla övernattningsbodar. 
Kontoret ritar också byggnader i andra material men alltid lika omsorgsfullt gestaltat.
 
Det är uppenbart att nyttan, hållbarheten och skönheten står i fokus.

Styrelse:
Britt-Marie Börjesgård, Ordförande
Kristina Farwing, Vice ordförande
Sara Larsson, Kassör
Nicolas Hansson, Sekreterare
Helene Arthursson, Ledamot
Anders Bergön, Ledamot
Kerstin Cedell, Ledamot
Elisabeth Johansson, Ledamot
Tove Martens, Ledamot
Carina Mollsjö, Ledamot

Årsmötet hölls 8 augusti..

SVENSK FORM STOCKHOLM

Frukostseminarium med Renoveringsraseriet på Kapsylen
Årets första snö satte stämningen på morgonen den 2 december när ett 
tjugotal medlemmar samlades på Kapsylen i Stockholm för att äta frukost 
och lyssna på Renoveringsraseriets Gustav Bergström, expert inom 
arkitektur och byggnadsvård. Gustav berättade om föreningens arbete 
med att påverka fastighetsägare, politiker, journalister och allmänhet om 
vikten av att vårda, underhålla och reparera fastigheter på ett ansvarsfullt 
och hållbart sätt.
 
Årets Formbärare: Bokhandeln Konst-ig 
 
I en tid då konst blir pixlar och text blir kod står de troget fast likt en nod 
i föränderligheten. Med sin unika nisch har de med myndig stämma och 
imponerande sakkunskap väglett alla bok- och konstintresserade förbi-
passerande sen ett kvarts sekel tillbaka. Brett som smalt och kommersiellt 
som unikt – urvalet avgörs av legitim kvalité och täcker in allt från konst, 
arkitektur, design, grafisk form och mode. 

Motiveringen löd:
I över ett kvarts sekel har Årets Formbärare haft en given plats på såväl 
den svenska som den internationella konst-, arkitektur- och design- 
arenan. Trots dagens alltmer digitala leverne och konkurrerande  
e-kommers, driver de hängivet sin butik och håller fanan högt för sin sak, 
och det med bravur! En kreativ smältdegel helt enkelt där intresserade 
kan möta utövare med den gemensamma kärleken för den tryckta konsten 
och genrerna som representeras. Helt rätt och inget konstigt alls säger 
vi och gratulerar varmt och respektfullt Konst-ig Konstbokhandel och 
eldsjälarna Helene Boström och Charlotte Ekbom till utmärkelsen  
Årets Formbärare 2021! 

Styrelse:
Alicia Donat-Magnin, Ordförande
Ulrika Wendt, Vice ordförande
Daniel Svahn, Kassör
Jimmy Öhlund, Ledamot
Malin Henrikson, Ledamot
Patriq Bokeroth, Ledamot
Asta Westermark Florestedt, Ledamot
Henrik Ohlson, Ledamot

Årsmöte genomfördes 18 mars 2021 digitalt.

SVENSK FORM SYD – FORM/DESIGN CENTER

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

Årets Formbärare: New Order Arkitektur

Miljöer med uppmaning om att leva - här är motsatsen till ett se-men-inte-
röra! New Order Arkitektur jobbar utefter ett helhetskoncept med devisen 
”inifrån och ut” – facit finns i den kommande användaren och de lyssnar 
noga för att höra! Oavsett projektets skala har de en förmåga att hitta lekfullt 
kreativa lösningar som får användaren att interagera med miljön och göra 
den till sin. Genom formsäker innovation skapar de interiörer som möjliggör 
en förlängning av både kropp och närvaro! 

Motiveringen löd:
New Order Arkitektur visar genom sitt arbete hur ett gränsöverskridande 
möte mellan arkitektur, design och konst ger liv åt en lekfull arkitektur där 
deras öga för väl sammanhållen form syns från idé till detalj. Deras arkitek-
tur är innovativ, uttrycksfull, färg- och formstark och skapas för att upplevas 
och användas vilket syns i de berikande miljöerna som vi är lyckade att få ta 
del av.”

Styrelse:
Anna Elzer Oscarson, ordförande
Dennis Kanter, sekreterare
Lena Berglin, kassör
Afra Noubarzadeh, ledamot
Boel Hermansson, ledamot
Elsa Boman, ledamot
Eric Dahl Palmér, ledamot

Årsmötet hölls digitalt den 14 april 2021.

Vernissage och panelsamtal Ung Svensk Form  
12 november Form/Design Center

Vernissage för utställningen Ung Svensk Form 2021 med pa-
nelsamtal lett av moderator Mats Widbom – VD, Svensk Form 
med deltagare från årets upplaga av Ung Svensk Form; Jacob 
Alm Andersson och Alexandra Fransson samt Jakob Skote. 
 
Samtal: Mode och spelutveckling – hur hänger det ihop?  
9 december Form/Design Center

Ett samtal om digitalt mode och spelutveckling och varför 
dessa två inriktningar inom designområdet har funnit varandra, 
och hur det egentligen går till när man klär en digital värld. 
Medverkande: Jennie Rosén – VD, Swedish Fashion Council, 
Caroline B Le Bongoat – Näringslivsutvecklare, Malmö stad, 
Karin Wiberg – Projektledare, Ung Svensk Form, Marie Isacs-
son – Concept artist, Massive Entertainment, Petter Sydow 
– Producent, Massive Entertainment. Moderator var Yasemin 
Arhan Modéer, Altiture Meetings.

Årets Formbärare: Polymorf arkitektduo

Med en multidisciplinär approach till design och arkitektur utformar Polymorf arkitektduo flerfaldig form värdig nam-
net! I motiveringen finns ord som ”fokus på diskussionen om människans behov av estetik” och berömmet att de ”triggar 
tankar om framtidens möjligheter och lösningar”. Dit ser vi fram emot att följa er, grattis Polymorf! 

Motiveringen löd:
Med en respekt för materialitet och ett experimentellt tillvägagångssätt utforskar Polymorf gränslandet mellan tradi-
tionellt hantverk och digitala tillverkningsmetoder. Arkitektduon sätter fokus på diskussionen om människans behov av 
estetik och att känna samhörighet och mening med sin omgivande miljö. Resultatet är en inspirerande formrikedom som 
triggar tankar om framtidens möjligheter och lösningar. 

Styrelse:
Monica von Schmalensee, Ordförande
Jenny Nordberg, Vice ordförande fr.o,m 13.04.21
Gunilla Kronvall, (Vice ordförande t.o.m 13.04.21)
Dorte Bo Bojesen, Kassör, vd
Clara Åhlvik, Ledamot
Daniel Byström, Ledamot
Niels Riegholt, Ledamot (fr.o.m 13.04.21)
Magnus Thure Nilsson, Ledamot (fr.o.m 13.04.21)                               

SVENSK FORM VÄRMLAND

Årets Formbärare:  Artur Wozniak & Vestre 
 
Ibland behöver det inte vara så spektakulärt. Det handlar om rätt sak på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vilket förstås är 
spektakulärt i sig! Artur Wozniaks samarbete med Vestre har inrett det offentliga rummet med bänkar, sorteringskärl och 
cykelställ som underlättar vår sociala samvaro och våra möten i vardagen. Och ibland är en sällskapssugen bänk det enda 
som saknas för att fullända vår lycka. 
 
Motiveringen löd:
Årets formbärare i Värmland är Löfbergs som i över hundra år påverkat den svenska kaffekulturen och ständigt fortsätter 
utvecklas och vara i framkant. Konsekvent och långsiktigt arbetar man med att förändra kaffebransch och kaffekonsum-
tion med ekologisk och social hållbarhet som ledstjärna. I detta arbete är paketering och formgivning både av varumärke 
och produkter i centrum. Löfbergs var tidiga med att jobba med klimatsmarta förpackningar och med att lyfta värderings-
frågor i sin kommunikation, och fortsätter hitta hållbara vägar till våra kaffekoppar.

Styrelse:
Jessica Edlom, ordförande
Ann Lundquist, ledamot
Anna-Clara Einarsson, ledamot
Carina Stejmar, ledamot
Sara Larsson, ledamot
Anneli Strömberg, ledamot
En plats är vaktant.

Årsmötet hölls digitalt (via Zoom) den 25 april 2021. 

New Order Arkitektur Dubbel Dubbel i Stockholm, 
Sing Sing i Göteborg

Ung Svensk Form på Form/Design Center 2021
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Årets Formbärare: EoE Eyewear 

Mätt med norrländsk synvinkel och ögonmått för detaljer ges något av en norrländsk vy genom varje båge. Med namn 
som bevarar minnet av Norrland låter EoEs skapare Emilia och Erik Lindmark oss blicka mot framtiden genom Lapp- 
spira, Renfana och Nattviol. Varje par är eftertänksamt producerade med avstamp i Norrland, och den omväxlande och 
rika naturen finns att urskilja i såväl skalm och sadel. 

Motiveringen löd:
Vad trägen vinner heter på latin, vet vi inte. Begreppet är urgammalt och livsinställningen är kanske särskilt typisk för 
Norrland. Det menar iaf. Emilia och Erik. ”Vi står inför några spännande kommande år då vår lyckade satsning att 
bygga en patenterad cirkulär process gett oss möjlighet att designa nya bågar utifrån våra kunders återvunna gamla 
glasögon”. Produktlinjen är resultat av att söka smarta designlösningar utifrån personliga behov baserade på både 
estetisk och vetenskaplig analys. Detta trägna arbete har lett till originell, kul och hållbar design. Bågarna heter Fara, 
Nanting, Nalta, Ids, Burträsk m.m. Med sin genuina kärlek till Norrland är materialen björk, renhorn och kvarts själv-
klara. ”Vintervitt och norrskensgrönt” skriver en journalist förälskat.

Styrelse:
Anna Burman Sjöberg, ordförande
Leena Naqvi, kassör
Catharina Carlsson, sekreterare/vice ordförande SFV samt repr. i SF riks.
Ellacarin Blind, ledamot
Mina Bazari, ledamot (avgår pga. flytt) 
Marzieh Tangestani, ledamot
Valberedning 2022: Sujy Lee, ny Mina Bazari

SVENSK FORM VÄSTERNORRLAND

Digital affischworkshop med Gatans Rum 23 november
 
Svensk Form sägs vara världens äldsta designorganisation och har många affischer från betydelsefulla utställningar i 
sitt arkiv. Gatans Rum är ett demokratiprojekt som handlar om att våga uttrycka sig och att använda affischen som röst. 
Svensk Form Västernorrland bjöd in till en gratis affischworkshop online via Zoom med Gatans Rum. 

Årets Formbärare: Jupiter & Gran

Motiveringen löd:
Jupiter & Gran utses till Årets formbärare 2021 i Västernorrland med motiveringen: ”Trähusföretaget Jupiter & Gran 
AB i Sundsvall, grundat av Daniel Blomqvist, får utmärkelsen för sitt ’nytänkande gammaltänkande’ som lyfter lokal 
hantverkstradition och kreativitet. Med en fot i historien och en i hållbar framtid. Med passion för träbyggande och det 
tidlöst vackra vågar de utmana etablissemanget genom att visa att det inte är dyrare att bygga tidlöst vackert och lång-
siktigt hållbart. Med modet att använda färger och färgkombinationer som inte är så vanliga och som sticker ut, bygger 
de levande kvarter i glada samhällen.”

Styrelse:
Anna Fossane, ordförande    
Vicci Andersson Sjöbom, vice ordförande   
Signe Weiss, sekreterare    
Kristina Brink, kassör    
Kristina Jeppson, vice sekreterare, grafisk form  
Niklas Öhrberg, dokumentationsansvarig, foto, webb
Mona Wärdell Nilsson, medlemsansvarig   
Jörgen Ringman, suppleant    

Louise Dahl avgår.
Ny styrelseledamot är Jörgen Ringman.

Årsmöte hölls digitalt via Zoom den 25 mars

SVENSK FORM VÄSTMANLAND

Verksamheten var vilande under 2021. 

Årets Formbärare: Cilla Jansson

Genom möten, krockar och friktion förkroppsligar konstnären Cilla Jansson den interna konflikt som utspelas när 
samhället stramar runt själen. Hon redogör för spänningen mellan sociala strukturer och individen och protesterar mot 
försöket att förenkla komplexiteten med jaget till fördomsfulla grupperingar och stereotypa bilder. I motiveringen står 
att hon med ”minutiös precision i utförandet behandlar viktiga teman och ämnen i sina högst personliga verk”, verk 
som förmedlas via residens, workshops och utställningar – från New York till Shanghai! 

Motiveringen löd:
Med minutiös precision i utförandet behandlar konstnär Cecilia Jansson viktiga teman och ämnen i sina högst 
personliga verk. Cecilia tar sig an och kombinerar olika material på spännande och helt oväntade vis. Hon är en 
drivkraft och källa till inspiration för många - som utställare, lärare och i sitt engagerade arbete på Kumlaanstal-
ten. Genom utställningar, konstresidens och workshops för Cecilia ut sitt konstnärskap i världen – från New York till 
Shanghai via konstbiennalen i Venedig. 

SVENSK FORM ÖREBRO LÄN

SVENSK FORM VÄSTERBOTTEN
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SAMARBETEN MED ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER 2021

ArkDes
Beckmans Designhögskola
Borlänge Moderna
Borås stad
Centrum för Näringslivshistoria
Design Sweden
Design by Umeå
Dunkers kulturhus
Form/Design Center, Malmö
Göteborg&Co
HDK

Ikea Museum
Konstfack
Konsthantverkscentrum
Konsthantverkarna
Kulturhuset Stadsteatern
Malmö Stad
Region Västerbotten
Röhsska museet
Sara kulturhus
Statens fastighetsverk
Stiftelsen för Garverinäringens  

Främjande
Stiftelsen Svenskt Färgcentrum
Stockholm Furniture and Light Fair
Svenska ambassaden i Washington DC
Svenska institutet
Sveriges Arkitekter
Svenskt Trä
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Swedish Fashion Council
Swedish Fashion Association
Textilmuseet i Borås

SVENSK FORM I SIFFROR 2021 (2020) 
 
Medlemmar 2 500 (2 800) 
Regionalföreningar 14 (13),  
Bemanning kansliet Stockholm 6 anställda
Omsättning Svensk Form 11 miljoner SEK (12)
Omsättning Form/Mandelgren Magazine AB 3,7 miljoner SEK (3,1)
Statligt bidrag Svensk Form ca 4,7 miljoner SEK (ca 4,7 miljoner SEK),
samt bidrag från kulturdepartementet för projektet Design som utvecklingskraft
Antal visningar i utlandet 5 (1) Sustain Able Voices 
Antal turnerande utställningar i Sverige 2 (4) 
Publika program i Sverige (moderföreningen) 31 (31) 
Publika program Internationellt (moderföreningen) 3 (1)
Antal besökare kansliet Lågt pandemin 100 (200) varav internationella 5 (25)
Publika program regionalföreningar 252 (210)
PechaKucha Night Sverige 5 gånger (5) 
Svensk Forms nyhetsbrev Sverige 12 ggr/år, 16 400 /per gång (11 ggr/år 17 000 per gång)
FormReport nyhetsbrev på engelska 5 ggr/år, 11 000 mottagare/gång samt svenskt nyhetsbrev 7 ggr/år, 
16 000 mottagare/gång (17 000)
Form Facebook följare 103 800 (107 062) 
Form Instagram följare 7 768 (7 411)   
Formdebatt på Facebook 1 473 (1 419)
Svensk Form Instagram 20 600 (20 108) 
Svensk Form Facebook följare 10 339 (9 967)
Digitalt designarkiv 4 506 antal användare (4 367)
Digitalt designarkiv, antal poster i databasen 
10 945 bilder (10 945)
12 095 artiklar (12 095)
3 733 volymer (3 733)
4 327 böcker (4 327)
Opinionsnämnden 7,7 (3, 1)
Företagspoolsmedlemmar 50 (45) 
Förmånsbutiker, hotell, museer 47 (49)
FORM distribution internationellt 230 prenumeranter (295) 

SVENSK FORM ÖST

Årets Formbärare: UNGATIO 
 
Med ett årligt designcamp erbjuder ideella föreningen Designcamp UNGATIO  en unik plats för dig som är ung 
och nyfiken på design! Genom skarpa samarbeten med etablerade företag får unga kreatörer insyn i designproces-
sens tempo, teamwork och tillverkningsprocess. I motivering betonas hur de genom sitt stora ”engagemang för 
ungdomar” och genom att sprida ”vikten av kvalitativ hållbar design” gjort sig välförtjänt av utmärkelsen!  
 
Motiveringen löd:
UNGATIO är en ideell förening som varje sommar sedan 2010 arrangerar en designcamp i Östergötland där 
gymnasieelever arbetar med skarpa designuppdrag från företag och kommuner tillsammans med professionella 
designers. UNGATIO har ett inspirerande och stort engagemang för ungdomar och för att sprida insikt om vikten 
av kvalitativ hållbar design. 

Styrelse:
Mats Nåbo, ordförande
Lotta Ahlvar, vice ordförande
Maja Meurling, sekreterare
Hanna Uhrberg, kassör
Lena Grip, ledamot
Emelie Domini, ledamot
Ann-Sofie Bergort, ledamot

Årsmötet hölls den 30 mars digitalt via Zoom. 

”I HUVUDET PÅ EN ARKITEKT”. Formfrukost med Anders Ejdeholt på Mecano 2 december 

Handlar arkitektur om form? Är arkitektur konst? Vad är arkitektur? Varför finns arkitekter? Vad rör sig i huvudet på 
en sådan? Vad vill jag förmedla till er? Vad vill ni veta? Varför? Vad är fult och vad är snyggt och spelar det någon 
roll? Jag vill tro att jag är konstnär men det är jag inte. Jag är en som organiserar praktisk verklighet estetiskt. Svensk 
form helt enkelt. Och varför älskar jag Medborgarhuset? Jag har en massa frågor till er.

Styrelse:
Jonas Linder, ordförande
Karin foberg, sekreterare
Synnöve Borup, kassör
Harriet Arnold, ledamot
Saga Gevargez, ledamot
Catherine Giacomini, ledamot
Anders Ejdeholt, ledamot

Årsmötet hölls digitalt den 16 mars.
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