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Föreningen Svensk Form har mottagit remissen om Statens 

kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa 

bostadsområden och insänder härmed följande synpunkter 

på förslaget till bidragsförordning. 

 
Svensk Form välkomnar den angelägna satsningen på att 

stärka kulturen i särskilt utsatta bostadsområden. Det 

rimmar väl med flera projekt som Svensk Form initierat, 

såsom Deadline och Talang Finns Överallt, med avsikt 

att inkludera och integrera flera, att bredda 

rekrytering till kreativa utbildningar och att nå ut 

till områden dit vi annars inte når med information, 

med ny typ av involverande kommunikation. 

  

Vi tillstyrker formuleringarna i bidragsförordningen i 

stort, men skulle vilja lägga till begreppet ”form” i 

paragraf 2, som räknar upp konst och kultur, dvs 

….genom samverkan och medskapande processer skapar 

konst, form och kultur utifrån invånarnas behov” 

 

Generellt saknas termer för arkitektur, form och design 

i hela den beskrivande texten, trots att det ges flera 

exempel på medskapande i lokal bostadsutveckling, det 

offentliga rummet och husens funktion och aktiviteter. 

Arkitektur och design är våra största kulturområden som 

ligger människan närmast och påverkar alla varje dag. 

Designprocessen som metod kan med fördel användas för 

att inkludera användarna på enkla sätt och bidra till 

invånarinflytande. Form bör dessutom uppmuntras som 

eget uttrycksmedel, likaväl som konst och kultur. Vi 

vill framhålla behovet av kompetens inom formområdet i 

bedömningsarbetet av framtida ansökningar.   

 

Svensk Form har förordat att arkitektur, form och 

design ska skrivs in som egna områden i 

kultursamverkansmodellen och de regionala 

kulturplanerna, för att på så sätt bli naturliga delar 

i satsningar, som denna. Se även Mats Svegfors rapport 



”Upplev Kultur Var Dag”i ämnet som publicerades den 15 

december 2015, på uppdrag av Dalarnas Landsting.  

 

Förordningen passar direkt in i en ny politik för 

arkitektur, form och design, Gestaltad Livsmiljö. 

 

För Föreningen Svensk Form 
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