
 
 
Svensk Form Västs utställarstipendium på 100 000 kr 
fördelas på 5 personer  

  
Stipendium för utställning eller på annat sätt spridning av västsvensk form 
internationellt. 
  
Från och med 2017 har Svensk Form Väst glädjen att dela ut fem stipendier  
per år tack vare ett stöd från Västra Götalands kulturnämnd.  

Pga Covid-19 har vi i år anpassat sökkriterierna. Vi väljer därför att 2021 stödja även projekt 
som på annat sätt än fysiskt resande bidrar till att sprida västsvensk form internationellt. 
Stipendiet kan sökas för utställning fysiskt internationellt, men även för tex att genom 
digitalt eller på annat gynnsamt sätt sprida västsvensk form internationellt. 

Verksamhetsidé  
Svensk Form Väst är en förening för och till sina medlemmar, där medlemmarna delar 
erfarenheter och hjälper varandra växa och utvecklas.  
 
Svensk Form Väst arbetar för att stödja projekt i syfte att hjälpa verksamma formgivare  
i Västra Götalandsregionen att nätverka och möjliggöra synlighet på olika arenor lokalt, 
nationellt och internationellt.    
 
Svensk Form Väst vill verka som en länk mellan en intresserad allmänhet och branschen.  
Vi engagerar människor som är intresserade av design och genom vårt program, våra 
stipendier och samarbeten vidgar vi designbegreppet och sprider kunskap om styrkan  
av god design för en positiv samhällsutveckling.  
Svensk Form Västs arbetssätt ska vara jämlikt, professionellt och demokratiskt.  
 
Förtydligande  
Designbegreppet innefattar industridesign, arkitektur, konsthantverk, grafisk formgivning, 
mode; produkt-, service- såväl som tjänstedesign.  
 
Du kan söka: 
• Medlem i Svensk Form Väst 
• Verksam i Västra Götaland 
• Yrkesverksam inom industridesign, arkitektur, konsthantverk, grafisk formgivning,  

mode-, produkt-, service- såväl som tjänstedesign.  
• Ej studerande 



Ändamål 
Svensk Form Västs utställningsstipendium har som ändamål att främja enskilda designers 
möjligheter att visa upp sig utanför Sveriges gränser. 

För alla projekt som Svensk Form Väst beviljar medel gäller som villkor att projektet 
genomförs samt redovisas inom ett år. 

När ni har genomfört ert projekt skickar ni in en kortare redovisning till oss, gärna med en 
eller flera bilder som vi kommer att använda på vår hemsida för att ge exempel på projekt 
som erhållit medel ur föreningen. 

Ansökan skall vara Svensk Form Väst tillhanda senast 5 feb 2021.  
Ansökningsblanketten finns att ladda ner på hemsidan. 

Ansökan ska innehålla: 
Ifylld ansökningsblankett 
Personligt brev  
Bilder 
CV 
Plan över ditt utställningsprojekt samt budget. 

Ansökningarna bedöms av Svensk Form Västs styrelse. 



ANSÖKAN 
Svensk Form Väst utställarstipendium 2021 på 20 000 kr.

Namn:_______________________________________________________________________  

Adress:_______________________________________________________________________ 

Epostadress:___________________________________________________________________ 

Mobiltelefon:___________________________________________________________________ 

personnummer:__________________________________________________________________  

Nuvarande verksamhet:___________________________________________________________  

Resmål/utställningsplats eller beskrivning av hur projektet skall genomföras på annat sätt än 

fysiskt resande:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Syfte:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Vad stipendiet skall användas till: (tex avgifter, kostnader och arvoden som stipendiet skall gå 

till)._____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Antal bifogade bilder /dokument av tidigare arbete: __________________________________ 

 
Bilder av dina arbeten skickas med ansökan tillsammans med CV, budget och personligt brev. 

(Allt samlat i en pdf.) Eventuella frågor besvaras av vast@svenskform.se eller Anna Elzer 

Oscarson tel 0708-400850 

 
Ansökan ska vara Svensk Form Väst tillhanda senast den 5 feb 2021 och skickas till  

vast@svenskform.se märkt ”Stipendieansökan 2021” 
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