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Inledning 
Från och med 2020 har Ideella föreningen UNGATIO bytt verksamhetsår till 1 oktober-30 september.  
På så vis följer räkenskapsåret verksamheten bättre - när årets design camp är avslutad, är vår verksamhet 
också klar för året, och det är dags att börja planera kommande år. 
På grund av pandemin, blev 2020 års praktik uppskjuten, men sökande från 2020, blev erbjudna att delta i 
år. 
Även UNGATIOs 10-års jubileum Tusen timmar design sköts upp till i år. Läs mer om projektet i 
verksamhetsberättelsen. 
Från och med 2021 har UNGATIO ett verksamhetsuppdrag från Region Östergötland, som innebär att 
föreningen har i uppdrag att vända sig till ungdomar i hela Östergötland. 
 
 

 

Elever och handledare 
Årets elever blev en kombination av ungdomar 
som sökte till Designcamp UNGATIO 2020 
(då vi fick skjuta upp p g a pandemin) och 
sökande 2021.  
Vi hade ett rejält tapp av sökande i år, med all 
sannolikhet p g a att vi inte kunde komma ut i 
skolorna och berätta om verksamheten. 
Även om vi annonserar i sociala medier, har vi 
sett att det betyder mycket att vara på plats. 
Totalt 15 sökande varav 10 antagna. 2 st 
hoppade av innan praktiken p g a avståndet 
(från Norrköping) och p g a ett sommarjobb. 
 
2021 års handledare var Simon Jonasson, 26 år 
och från Östersund, som precis tagit sin master 
i industridesign på Konstfack. 

 



    
 
Designuppdrag 
I år hade vi två s k konceptuppdrag där Toyota Material Handling i Mjölby stod för det ena, och gav 
eleverna möjlighet att göra design av en sko för truckförare.   
 

    
Årets konsumentprodukt blev en hängare av trä. Eleverna fick själva föreslå användningsområden, och 
den skulle också vara modulär – gå att använda på olika sätt. Axelssons snickeri tillverkade hängaren. 
 

            

Det andra uppdraget kom från Brigo i 
Mölndal, som fick hjälp att ta fram en 
rumsavdelare.  
 
Den skulle i första hand användas på 
uteserveringar för att optimera utrymmet,  
t ex i samband med en pandemi.  
 
Rumsavdelaren skulle vara modulär, d v s 
kunna byggas på i sid- och höjdled, och 
gärna vara skalbar till andra platser. 



          
 
 

 
På bilden Helena Karlberg, Suzanne Möller och Stina Juhlin 

 
 
Swedish Arts & Business Award 
2021 blev UNGATIO en av tre nominerade i Sverige till Swedish Arts & Business Award av föreningen 
Kultur & Näringsliv, tillsammans med Borås skulpturstad och SEB Stockholm! Stina Juhlin och Suzanne 
Möller från styrelsen deltog i prisutdelningen den 6:e september på Vandalorum i Värnamo.  
 

 

Tusen timmar design – UNGATIO firar tio år 
Tio företag eller organisationer har fått testa ett 
designprojekt kopplat till ett konkret problem eller 
behov i verksamheten. De fick 100 konsulttimmar 
vardera till sitt förfogande där byrån Myra design 
har varit utförare, och resultatet resulterade i en bok 
och en utställning med namnet Tusen timmar 
design. Utställningen turnerar i Östergötland under 
hösten/vintern 2021-22 för att sedan fortsätta ut i 
landet.  
Se utställningsschema på www.ungatio.se.  
Tusen timmar design öppnades i och med elevernas 
avslutningspresentation den 2:a juli, av Stina Juhlin 
och Peter Nordgren i styrelsen och Helena Karlberg 
från Svenska Designsällskapet. 

 

http://www.ungatio.se/


”Goda samarbeten mellan kultur och näringsliv utvecklar inte bara kulturorganisationer och företag, men 
även samhället i stort. 
Swedish Art and Business Award (SABA) delas ut varje år i syfte att uppmärksamma framgångsrika 
samarbeten mellan kulturen, näringslivet och det offentliga.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
Ny hemsida 
Elin Hesselstrand - grafisk formgivare och deltagare i UNGATIO de allra första åren, gör allt grafiskt 
material till föreningen; hemsida, foldrar, inbjudningar, tackbrev m m. Hon har i år också gjort den 
grafiska utformningen av boken och utställningen Tusen timmar design.  
I början av 2021 uppdaterade hon vår hemsida, med ny layout. Gå in och kika! www.ungatio.se   
 
 
Facebook och Instagram 
Sedan våren 2021 har UNGATIO en ny Facebook och Instagram-sida – följ oss där! 
 

    
 
 
 
Medlemmar 
53 medlemmar 2020/2021 som betalat en medlemsavgift på 200 kr alt varit företagspartner till föreningen 
och därigenom blivit medlem. 
 
 
Styrelsen 
Avgående: Susanne Gustafsson (kassör), Elias Hourani (ledamot) och Peter Nordgren (suppleant) 
 
För inval: Jonas Olsson (ledamot) – VD på Stiftelsen Svensk Industridesign, Håkan Kindström 
(suppleant) – VD och ägare på Inplastor i Motala. 
 
Sittande: 
Suzanne Möller (ordförande) – projekledare, grundare av UNGATIO, Leif O Pehrson (ledamot) - 

http://www.ungatio.se/


fotograf, Manne Sjöberg (ledamot) – marknadsansvarig på Sajab Auktioner, Stina Juhlin (ledamot) – 
industridesigner och delägare av Myra industriell design. 
 
 
Ekonomisk rapport 
Föreningens intäkter har under verksamhetsåret varit högre än normalt 471 017, 32 kr, och det beror på 
att vi sedan 2019 arbetat med projektet Tusen timmar design - som varit en del av firandet av vårt 10-års 
jubileum. 
De ökade intäkterna speglas även av högre kostnader (541 723,77 kr), vilket innebär ett resultat på minus 
71 003,45. 
Underskottet kan förklaras med att projektet Tusen timmar design spännt över tre verksamhetsår och att 
intäkter och kostnader fördelat sig ojämnt över dessa åren, och överskott lagts till eget kapital. 
Eftersom vi hade ett eget kapital på ca 143 000 kr som utgående balans 2020, har vi valt att minska det till 
72 467,47 kr för att få ett nollresultat verksamhetsåret 2020/2021. Det innebär att vi fortfarande har ett 
eget kapital som med god marginal överstiger eventuella risker i UNGATIO. 

Nytt för 2021 är att vi har ett verksamhetsbidrag från Region Östergötland på 100 000 kr/år. Detta 
innebär att vi har i uppdrag att vända oss till ungdomar i hela länet från och med nu, vilket vi kan se som 
ett fint erkännande av vår verksamhet. 

Årsmöte 
Eftersom styrelsen ägnat mycket tid och kraft åt 10-års jubiléet 2021, har vi beslutat att göra ett enkelt 
årsmöte i år via Teams den 31 oktober kl 13.00. Länk finns i kallelsen. 
 
Inför årsmötet 2022 får styrelsen återkomma med ett spännande evenemang! 

 

 

Stort tack till våra samarbetspartners 2021! 

 


