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Ung Svensk Form har en kraft och energi
som inspirerar och som vill förändra.
Med enorm hantverksskicklighet och
materialkänsla visas här vad som pågår
inom det senaste av ung svensk design
och formgivning.

Ung Svensk Form / Young Swedish Design
has a power and energy that inspires and
that wants to create change. This exhibition presents the latest trends in young
Swedish design, with its fabulous craftsmanship and new forms of expression.

Ung Svensk Form är en jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning som har
som syfte att öka och bredda kunskapen
om ung och nyskapande svensk formgivning. I Ung Svensk Form lyfts behovet
av att skapa och undersöka fritt, utan
krav på anpassning till marknaden. Ung
Svensk Form ska fylla en viktig funktion
som ett forum där möten mellan formgivare, producenter och publik uppstår.

Ung Svensk Form is a juried award and a
travelling exhibition whose purpose is to
broaden and deepen knowledge about
young and innovative Swedish design. A
major focus is the need to create and explore freely without having to respond to
market demands. Ung Svensk Form is intended to fulfil an important function as a
forum for encounters between designers,
manufacturers and the general public.

Karin Wiberg
Projektledare
Ung Svensk Form
Project Manager
Young Swedish Design
www.ungsvenskform.se
www.svenskform.se
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När vi startade Ung Svensk Form 1998, kom
merparten av ansökningarna från kvinnliga formstudenter i storstadsområden.
Mycket har hänt sedan dess. I dag ser vi
en glädjande spridning ur alla aspekter
som genus, etnicitet, ursprung och en
vital mångfald i uttryck. Vi har vinnlagt
oss om att varje år utse en jury med brett
kompetensområde och öppet sinnelag.
Åldersgränsen för de sökande har höjts
till 36 år, som ett tecken i tiden, då vi
märker att det tar allt längre tid att hitta
sina uttryck och framtida yrkesval.
Ung Svensk Form är en utmärkelse för ung
och nyskapande svensk formgivning som
Svensk Form numera driver årligen. Den
uppmuntrar unga formgivare att våga
leka och undersöka fritt, att tro på sin
idé och genomföra den. Bidragen är inte
bundna till kategorier, vilket möjliggör
friare uttrycksformer och innovativa
lösningar. Karaktäristiskt för Ung Svensk
Form är prototyper och koncept som
speglar dagens designklimat.
De utvalda får sedan delta i en vandringsutställning. Under turnén i Sverige och
utomlands blir dialogen med publiken lärorik för båda parter, nya kontakter knyts
och utställningen blir utgångspunkt för
diskussioner och seminarier. Ung Svensk
Form är lika viktig för publiken som för
formgivarna och ger en glimt av dagens
tendenser inom design.
Förutom att de enskilda formgivarna premieras, blir de samtidigt inspiratörer och
förebilder för kommande generationer,
i synnerhet på senare år när vi nått så

mycket längre ut och fått in ansökningar
från många olika håll. Bidragen kommer
från hela landet och svenska formgivare
utomlands. Denna breddning i upptagning
och uttryck har varit möjligt tack vare
samarbeten och lett till större genomslag.
Sedan länge bidrar Stockholm Furniture &
Light Fair med att producera utställningen inför öppningen i Greenhouse under
mässan, innan den fortsätter sin turné.
Dessutom har vi genom partners som
IKEA, Stiftelsen för Garverinäringens
Främjande och Teknikföretagen möjlighet
att ge generösa stipendier och erbjuda
praktik och workshops för ökad produktionsförståelse. Inom ramen för Ung
Svensk Form driver vi även projektet
Deadline i direkt syfte att bredda rekrytering till designhögskolorna.
Årets upplaga av Ung Svensk Form visar
på vitt skilda former av kreativitet och
undersökande. Kvaliteten är genomgående anmärkningsvärt hög, med starkt
socialt och miljömässigt engagemang. De
textila inslagen är påfallande, och juryn
har särskilt imponerats över hantverksskickligheten och materialkänslan som
de unga visar upp. En tydlig strömning
generellt parallellt med den extrema
digitaliseringen.
Varmt tack till alla samarbetspartners och
till alla duktiga formgivare för era bidrag!
Ung Svensk Form överraskar varje gång
och öppnar våra ögon för framtiden.

Ewa Kumlin
VD Svensk Form
CEO Svensk Form
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When we began Ung Svensk Form / Young
Swedish Design in 1998 most of the
contributions came from women design
students in the big city regions. A lot has
happened since then. Today we are seeing
a gratifying distribution in all ways, such
as gender, ethnicity and origins, and
a vibrant diversity of expression. Each
year we have taken care to appoint a jury
with a broad range of expertise and an
open-minded spirit. The age limit for the
participants has been raised to 36, which
is a sign of the times, as we are seeing it
take longer and longer for designers to
find their own style and choice of future
profession.
Ung Svensk Form is an award for young and
innovative Swedish design and is organised
by Svensk Form, now on an annual basis.
The award encourages young designers
to dare to play and explore freely, to
believe in their idea and to implement
it. The contributions are not tied to
categories, making it possible to have
freer forms of expression and innovative
solutions. Typical of Ung Svensk Form are
prototypes and concepts that reflect the
prevailing design climate.
The selected contributions then participate
in a travelling exhibition. During the tour in
Sweden and abroad, the dialogue with the
public is educational for both sides, new
contacts are made and the exhibition is
the starting point for discussions and
seminars. Ung Svensk Form is as
important for the public as it is for the
designers and provides a glimpse of
current trends in design.
In addition to being honoured by the award,
the individual designers also become
sources of inspiration and role models for
future generations. This has particularly
been the case in recent years now that we
have reached so much farther out and received contributions from many different

directions. The contributions come from
throughout Sweden and from Swedish
designers abroad. This breadth of uptake
and forms of expression has been possible thanks to our cooperative arrangements and has led to greater impact.
For many years now Stockholm Furniture
& Light Fair has contributed by producing
the exhibition to be officially opened at
its Greenhouse venue during the fair
before going on tour. In addition, through
partners such as IKEA, the industry organisation for Swedish tanneries Stiftelsen
för Garverinäringens Främjande, and
the Association of Swedish Engineering
Industries, Teknikwföretagen, we have
been able to give generous scholarships
and offer traineeships and workshops
to give designers a greater understanding of production conditions. Within the
framework of Ung Svensk Form we also
run a project called Deadline, which aims
to broaden recruitment to the third-level
design colleges.
This year’s edition of Ung Svensk Form
presents widely differing forms of
creativity and exploration. The quality is
remarkably high throughout, with strong
social and environment involvement.
The textile contributions are striking, and
the jury was particularly impressed by the
craftsmanship and feeling for materials
displayed by the young contributors.
A clear general trend in parallel with
the extreme digitalisation.
A warm thank you to all our partners and to
all the skilled designers for your contributions! Ung Svensk Form surprises every
time and opens our eyes to the future.
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Bidragen i årets Ung Svensk Form visar på
kraften i god design. Den goda kopplingen mellan människan och världen.
Och det är extra tydligt hur många som
tänker om och tänker nytt.
Och just detta - att tänka om - är
nödvändigt för att skapa det där
kraftfältet, stärka den där kopplingen.
Årets finalister har visat mod och lust att
gå mot strömmen. Att våga göra det svåra, utan att för den skull bli svårtillgänglig. Det är en balansgång som vi på IKEA
älskar. Den är ett tecken på nyfikenhet.
Och tillgänglighet. Och medan nyfikenheten är det som driver oss framåt, så är
tillgängligheten minst lika viktig för att
nå det som i alla fall vi drömmer om – en
bättre vardag.
Att våga det svåra är nödvändigt för att
nå det bättre. Att tänka om likaså.
För utan nya omtankar, utan nyfikenhet,
utan mod att vara besvärlig riskerar
även den bästa just nu pågående
utveckling att stanna av. Utan viljan
att gå framåt blir framtiden aldrig av.
Och framtidsviljan är viktig, då vägvalen
är många och distansen lång. Och därtill
kommer vetskapen om alla fel man kan
komma att göra. Men som de optimister

vi är, tror vi att det är felen som på något
magiskt sätt till slut leder oss alla rätt.
Så att vi gör mer än bara bra saker, utan
istället gör saker bättre.
Och det är just denna hunger, denna vilja,
till framsteg via design - genom att
kraftladda kopplingen mellan människa
och värld - som vi sett bland många av
årets bidrag.
Eftersom listan på saker som behöver bli
bättre är oändlig, känner vi stor glädje
över att se hur framtidens designer i allt
högre utsträckning vill förändra med
design, hur de ifrågasätter med design
och hur de gör detta på nya sätt.
Och det nya har i detta fallet ett alldeles
eget värde. För det är nytt av en orsak,
nytt med en mening.
Detta vill vi premiera. För i vår tid är det
viktigare än någonsin att försvara den
fritänkande framtiden, att inte bevara
det fastslagna förflutna. Det blir vår
uppgift att skydda nyfikenheten mot
tvärsäkerheten. Bara så kan design även
fortsatt vara god. Bara så kan design
även framöver vara ett fantastiskt verktyg för förändring.
Var nyfiken. Tänk om. Gör fel. Gör gott.

The contributions to this year’s Ung Svensk
Form demonstrate the power of good
design and also the good connection
between human beings and the world.
It is also particularly clear how many
of the contributors are rethinking and
thinking in fresh ways.
This particular aspect – to rethink – is
necessary in order to create that
energy field and strengthen that link.
This year’s finalists have shown courage
and a desire to swim against the current,
to dare to do something difficult, without
it therefore being difficult to access.
This is a balancing act that we at IKEA
love. It is a sign of curiosity. And accessibility. And whilst curiosity is what drives
us forward, accessibility is at least as
important in order to achieve what we,
at least, dream of – a better everyday life.
Daring to do the difficult is necessary in
order to achieve something better. So is
rethinking. Because without new considerations, without curiosity, without the
courage to be difficult, even the best
current development risks coming to a
halt. Without the desire to progress, the
future never happens.
And the desire to focus on the future is
important because the paths to choose
between are many and the distance is
long. To this must be added the know-

ledge of all the mistakes we might make.
But, like the optimists we are, we believe
it is the mistakes that in some magic way
finally guide us all in the right direction.
So that we do more than just make good
things; rather, we make things better.
And it is this hunger, this desire, to
progress via design – by charging the
connection between human beings and
the world – that we have seen in many of
this year’s contributions to Ung Svensk
Form.
Because the list of things that need to
be better is endless, we are extremely
pleased to see how tomorrow’s designers increasingly want to use design to
implement changes, how they are using
design to question things, and how they
are doing this in new ways.
Moreover, in this case what is new has
its own intrinsic value, because it is new
for a reason, with a purpose.
This is what we want to rewwBecause
today it is more important than ever to
defend a free-thinking future and not to
preserve the fixed past. It is our mandate
to protect curiosity from rigid certitude.
Only thus can design continue to be good.
Only thus can design be a fantastic tool
for change in the future as well.
Be curious. Rethink. Make mistakes.
Do good.

Marcus Engman
Designchef IKEA
Head of Design IKEA
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UNG SVENSK FORM
JURY 2016

BEA
SZENFELD
Modedesigner
Fashion designer

PETRA
LILJA
Industridesigner
Industrial designer

JESPER
WALDERSTEN
Illustratör, Konstnär
Illustrator, Artist

SAMIR
ALJ FÄLT
Designer, Arkitekt
Designer, Architect

KENNETH
KVARNSTRÖM
Koreograf
Choreographer

MARCUS
ENGMAN
Designchef IKEA
Head of Design IKEA
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SALKA
HALLSTRÖM
BORNOLD
Ordförande/Chair
Journalist, Författare
Journalist, Author

TOR
LINDSTRAND
Arkitekt
Architect

ÅSA
JUNGNELIUS
Konsthantverkare
Craftsperson

”Idag” är ett ord som återkommer i Ung
Svensk Form-deltagarnas beskrivningar av sina bidrag. Den humanistiska
omvärldsanalysen är också vad som
tydligast förenar dem, ett idédrivet och
utåtriktat förhållningssätt som allt som
oftast genererar intressanta visioner om
nuet och framtiden.
Som återvändande jury – med de nya
medlemmarna Tor Lindstrand, arkitekt,
och Kenneth Kvarnström, koreograf –
har vi återigen haft privilegiet att få resa
genom det unga formlandskapet, i en rik
flora av vältänkta, halvtänkta och ibland
förbluffande inspirerande projekt. Till år
2016 var bidragen så många att systemet
brakade ihop i halvtid. Att ta del av dem
alla har varit en upptäcktsfärd i sig, som
både visat på nya riktningar och gett oss
en aning om vad vi kan vänta oss av morgondagens design.
I den här omgången av Ung Svensk Form
är det formgivarnas sociala patos som
anger tonen: omsorgen om människan
och hennes värld, från de mest universella rummen till de mest intima. Här
finns även reflektioner kring den tekniska
utvecklingen, robotsamhället och de ändliga resursernas tidsålder. Från de många
uppfinningsrika idéerna om hållbara
konsumtionsmönster till rent existentiella koncept, som dem där den moderna
tekniken förvandlats till organismer med
egna livsfunktioner.
I en tid när de demokratiska värderingar som vi tagit för givna ifrågasätts och
kodas politiskt är det tänkande som den
unga formgenerationen ger uttryck för en
tröst – de vill inte bara göra världen till en
varmare plats, utan vet också hur det ska
gå till.
Salka Hallström Bornold,
Juryordförande för Ung Svensk Form 2016
Jury Chair of Ung Svensk Form 2016

“Today” is a recurring word in the Ung
Svensk Form participants’ descriptions
of their contributions. A humanist world
view is also what most clearly unites
them, a concept-driven, outward-looking
approach that often generates interesting
visions of the present and future.
As a returning jury – with new members in
architect Tor Lindstrand and choreographer Kenneth Kvarnström – we have again
had the privilege of journeying through
the landscape of young design, in a rich
flora of well-thought-out, half-thoughtout and sometimes amazingly inspiring
projects. For the 2016 edition the contributions were so many that the system
broke down half-way through. Examining
them all has been a voyage of discovery
in itself, one that has both indicated new
directions and given us a glimpse of what
we can expect of tomorrow’s design.
In this edition of Ung Svensk Form (Young
Swedish Design) it is the designers’
social pathos that sets the tone: concern
for human beings and their world, from
the most universal spaces to the most
intimate ones. There are also reflections
on technological development, the robot
society and the era of finite resources.
Ideas range from the many inventive ones
about sustainable patterns of consumption to purely existential concepts, such
as those in which modern technology is
transformed into organisms with their
own vital functions.
In an age when the democratic values we
have taken for granted are being questioned and politically coded, the way of thinking expressed by the young generation
of designers is a comfort – they not only
want to make the world a warmer place
but they also know how it can be done.

7

8

DEN UNGA GENERATIONEN DESIGNER OCH

THE YOUNG GENERATION OF DESIGNERS IS ONE OF THE

FORMGIVARE ÄR EN AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT

PREREQUISITES IF SWEDISH LEATHER MANUFACTURERS ARE

SVENSKA TILLVERKARE AV LÄDER OCH SKINN SKA KUNNA

TO BE ABLE TO MEET BOTH CURRENT AND FUTURE DEMANDS

MÖTA SÅVÄL DAGENS SOM FRAMTIDENS KRAV OCH ÖNSKEMÅL

AND WISHES IN TERMS OF MATERIAL PROPERTIES AND

PÅ MATERIALEGENSKAPER OCH TILLVERKNINGSMETODER.

MANUFACTURING METHODS. WE WANT TO INCREASE

VI VILL ÖKA MEDVETENHETEN OCH FÖRMEDLA KUNSKAP OM

AWARENESS OF AND CONVEY KNOWLEDGE ABOUT LEATHERS

LÄDER, SKINN OCH PÄLSSKINN SAMT BERÄTTA OM VÅRA

AND FURS AND DESCRIBE OUR MANUFACTURING METHODS SO

TILLVERKNINGSPROCESSER FÖR ATT I MÖTET MED UNGA

THAT IN THE ENCOUNTER WITH YOUNG DESIGNERS WE CAN

DESIGNER OCH FORMGIVARE FINNA MÖJLIGHETER TILL UTVECK-

FIND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT AND RENEWAL

LING OCH FÖRNYELSE AV ETT MATERIAL SOM VI MÄNNISKOR

OF A MATERIAL THAT HUMAN BEINGS HAVE PROCESSED AND

BEARBETAT OCH UPPSKATTAT SEDAN URMINNES TIDER.

APPRECIATED SINCE TIME IMMEMORIAL.

BRANSCHFÖRENINGEN SVENSKA

THE SWEDISH LEATHER & FUR INDUSTRY ASSOCIATION SVENSKA

GARVERIIDKAREFÖRENINGEN & STIFTELSEN

GARVERIIDKAREFÖRENINGEN & THE SWEDISH LEATHER & FUR INDUSTRY

FÖR GARVERINÄRINGENS FRÄMJANDE

FOUNDATION STIFTELSEN FÖR GARVERINÄRINGENS FRÄMJANDE

www.keroleather.com

www.tranas-skinn.se

www.elmoleather.com

www.tarnsjogarveri.com
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IKEA Stipendiat / Scholar
Stiftelsen för Garverinäringens
Främjande Stipendiat / Scholar

12 Adisa Copra, Joel Andersson, Köksknivar ”Den lilla svarta” /
Little black dress
14 Annika Lunneskog, Mistopia
16 Cajsa Wessberg, Köttdjur / Meat animals
18 Catrin Sundberg, Kristel Almquist, Gelifoam
20 Christoffer Ohlander, Neo-Animism: Discovering new
species in the product design jungle
22 Daniel Svahn, Castor
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24 DarlieLau, Carousel Stool
26 Emma Dahlqvist, It´s Now or Näver
28 Jens Peterson Berger, Olov Ylinenpää, Ajna
30 Josefin Tingvall, 100 mot 0 / 100 to 0
32 Josephine Bergqvist, Multiple Style Tribe
34 Julia Schollin, Stuck it / Stucc it
36 Kristina Schultz Lindberg, 100 dagar av behov och begär /
100 days of need and craving
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IKEA Arbetsstipendium: 5 månaders anställning med lön och
bostad / IKEA Scholar: 5 months employment including salary
and housing
Stiftelsen för Garverinäringens Främjande Stipendium:
30.000 SEK, en arbetsvecka på valfritt garveri i Sverige /
Stiftelsen för Garverinäringens Främjande Scholar:
30.000 SEK, a week´s work at any Swedish tannery

40 Maria Seipel, Approaching (the) Book as Matter
42 Naemi Gustavsson, Out Of Function
44 Rebecka Jansson, Cutting-edge
46 Samuel Kuhfuss, Fundamental Essential
48 Sarah Hurtigkarl, Dining Shore
50 Therése Hallberg, Filter Cabinet
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Köksknivar
”Den lilla svarta”

Ett visst mått av kompromisslöshet har fått oss att tillverka köksknivar för hand. Med längtan efter riktig kvalitet arbetar vi med bra svenska material i en process
där hantverket får ta den tid och omtanke det behöver.
Vår formgivning är även den förankrad i hantverket och
styrs med nödvändighet av funktionen. Resultatet av
allt detta är en till synes enkel kniv som vi framför allt
hoppas att man blir glad av att använda.

Little black dress

A certain uncompromising stance has made us produce
kitchen knives by hand. With a longing for real quality,
we work with good Swedish materials in a process that
allows handcrafting to take the time and care it needs.
Our design is also anchored in the handcrafting tradition
and is governed by the necessity of the function.
The result of all this is an apparently simple knife
which we hope above all people will be happy to use.

Adisa Copra
Joel Andersson
+46 (0) 707 412 071
Varumärket: Andersson Copra
info@anderssoncopra.se
www.anderssoncopra.com
instagram: @anderssoncopra
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Jury:
”Kompromisslöst och prestigelöst, men
råfunktionellt – ett knivskarpt redskap
med extra plus i kanten för de snygga
plywoodfodralen.”

“Uncompromising and prestige free
but rawly functional – a sharp-edged
tool with an extra plus for the attractive
plywood sheaths.”
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Mistopia

Mistopia är en kollektion inspirerad av hur vårt samhälle har kommit att bli mer och mer beroende av hastighet
och hur vi som individer konstant tvingas öka farten.
Människor tvingas leva bakom en hård och polerad
fasad av påtvingad styrka och en obegränsad förväntan
på prestation. Det som döljer sig där bakom får vi inte
längre visa och andra sällan se. Det där svaga och fula.
Det mänskliga. Vad är egentligen att vara stark?
Mistopia is a collection inspired by how our society
has become more and more dependent on speed, and
how we as individuals are constantly being forced to
increase speed. People are forced to live behind a hard
and polished facade of strength forced upon them and
an unlimited expectation of performance. What hides
behind this, we are no longer permitted to show and
others seldom see. That weak and ugly thing. The human
aspect. What is really involved in being strong?

Annika
Lunneskog
+46 (0) 704 221 062
info@lunneskog.com
www.lunneskog.com
instagram: @lunneskog
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Jury:
”God hantverkskunskap, materialkännedom och volymtänkande. I ett ogenomträngligt, tungt material har Annika
Lunneskog sökt motsatsen: det skulpturala, lätta och transparenta.”

“A good knowledge of craftsmanship, materials and a volume-focused
approach. In an impermeable, heavy
material Annika Lunneskog has sought
the opposite: the sculptural, lightweight
and transparent.”
15

Köttdjur

Köttdjur är pedagogiska produkter som ska lära barn
att kött kommer från djur. De flesta barn vet inte att
köttbullen på tallriken en gång varit en ko. Genom att
leka med produkterna kan barnen lära sig på ett lekfullt
vis och börja prata om kött med kompisar och vuxna,
och långsiktigt få förståelse för köttätandets påverkan
på djur och miljö.

Meat animals

Meat animals are pedagogical products designed to
teach children that meat comes from animals. Most
children do not know that the meatballs on their plate
used to be a cow. By playing with the products the
children can learn in a playful way and start to talk
about meat with friends and adults and gradually understand the influence that eating meat has on animals and
the environment.

Cajsa
Wessberg
+46 (0) 705 344 217
cajsawessberg@gmail.com
www.cajsawessberg.com
instagram: @cajsawessberg
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Jury:
”Pedagogiskt undervisningsmaterial
i gammal hederlig folkbildartradition.
Det fungerar både för köttälskare och
kötthatare, men med en vänlighet som är
bedräglig.”

“Pedagogical teaching material in the
good old-fashioned tradition of popular
education. It works for both meat lovers
and meat haters but with a deceptive
amiability.”

17

Gelifoam

Projektet Gelifoam har sin utgångspunkt i livsmedelsindustrin och bygger på en utforskande process. Vi har
undersökt och dekonstruerat lösgodis för att ta reda
på vad det egentligen är. Genom en rad experiment har
lösgodis tagits isär och satts in i en ny kontext. Resultatet är Gelifoam, ett nedbrytbart material där trä och
godis möts – det ätbara möter det icke ätbara och det
organiska möter det artificiella.
The Gelifoam project originated in the food industry and
is based on an exploratory process. We have explored
and deconstructed bulk confectionary to find out what it
really is. In a range of experiments, bulk candy has been
taken apart and placed in a new context. The result is
Gelifoam, a biodegradable material in which wood and
candy meet – the edible meets the non-edible and the
organic meets the artificial.

Catrin Sundberg
Kristel Almquist
+46 (0) 720 123 506
sundberg.catrin@gmail.com
+46 (0) 762 778 202
kristelalmquist@gmail.com
www.we-are-camp.com
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Jury:
”En fantasieggande materialberättelse
från den lösgodisätande nationens restlager. Gelifoam öppnar för möjligheter och
frågor som vi inte ställt oss förut. Hur bör
en vägg smaka, till exempel?”

“An imagination-inspiring material narrative from the surplus stocks of a bulk
candy-eating nation. Gelifoam opens the
door to possibilities and questions we
have not faced before. For example, what
should a wall taste like?”
19

Neo-Animism:
Discovering new
species in the
product design
jungle

Högteknologiska saker blir alltmer intelligenta och börjar
anpassa sig till våra beteenden. Vi börjar också alltmer
uppfatta teknologi som levande. Mitt projekt handlar om
hur vi kan designa känslan av det levande för att skapa
relationer mellan människor och maskiner. Kaffebryggaren Gurgelsångare har en sensor som känner av om ditt
kaffe är ekologiskt eller inte. Ekologiskt kaffe ger upphov
till ett belåtet gurglande, men får den i sig icke-ekologiskt
kaffe hostar den våldsamt.
High-tech objects are becoming more and more
intelligent and are starting to adapt themselves to our
behaviour. We are also starting to increasingly perceive
technology as alive. My project is about how we can
design the feeling of what is alive in order to create
relationships between humans and machines.
The Gurgelsångare coffee maker has a sensor that feels
if your coffee is organic or not. Organic coffee creates a
satisfied gurgle but if non-organic coffee is put into the
machine it coughs violently.

Jury:

Christoffer
Ohlander
+46 (0) 737 329 531
christoffer.o.ohlander@gmail.com
www.cargocollective.com/christofferohlander
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”En olydig kaffemaskin som man inte kan
låta bli att älska. Det är dags igen för det
figurativa – och för en renässans för industridesignen, där tekniken annars göms i
plast eller rostfritt.”

“A disobedient coffee maker that one
cannot help but love. It’s time again for
the metaphorical – and for a renaissance
for industrial design, where technology
is otherwise hidden in plastic or stainless steel.”
21

Castor

Skålarna Castor är skapade i samspel med – och som
en hyllning till – naturen, där bäverfällda träd med sina
säregna spår efter bävrarnas tänder blir till något nytt.
Bävern står för skålarnas yttre form och jag bestämmer
proportionerna efter hur tandmärkena ser ut och sedan
bearbetar jag träet, för hand med hammare och mejsel,
för att ta fram skålningen och på så vis addera funktionen. Till slut har jag en udda skålserie där varje enskild
pjäs är unik och tillverkad av naturen, bävern och mig.
The Castor bowls are created in interaction with – and
in praise of – nature, using beaver-felled trees with their
characteristic teeth marks to create something new.
The beaver produces a bowl’s outer form and I decide
the proportions based on what the teeth marks look
like. I then work the wood by hand using a hammer and
chisel to scoop out the bowl shape and thereby add the
function. At the end I have an unusual series of bowls,
each of which is unique and created by nature, the
beaver and me.

Daniel
Svahn
+46 (0) 733 190 115
info@danielsvahn.com
www.danielsvahn.com
instagram: @danielsvahnstudio
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Jury:
”En blinkning till Fronts Design by
Animals-koncept men också till vrilslöjd,
med kulturen som betraktare snarare än
vice versa. Daniel Svahns skålar har en
djurisk dragningskraft som bävern, designerns bästa vän, varit med och skapat.”

“A nod to Front’s Design by Animals concept
but also to woodworking using burl wood,
with culture as the observer rather than
vice versa. Daniel Svahn’s bowls have an
animal magnetism, which the beaver – the
designer’s best friend – helped to create.”
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Carousel Stool

Inspirationen till Carousel-pallen var idén om att utveckla
möbler för vuxna med barnasinnet i behåll, i form och funktion
genom en speciell produktionsteknik. Pallen är enkel, djärv
och lekfull. Konstruktionen erbjuder möjligheten för formgivare att skapa ett brett spektrum av typologier med ett
gemensamt formspråk – de är starka utan att vara klumpiga,
eleganta utan att vara sköra. Och hela anordningens minimalistiska natur gör den här pallen till ett måste-köp.
The Carousel stool was inspired by the idea of developing
furniture for adults while retaining a youthful spirit in the form
and function by using a special production technique. The
stool is simple, bold and playful. The structural design enables
designers to create a broad spectrum of typologies with a
common design language – they are strong without being
clumsy, elegant without being fragile. And the entire arrangement’s minimalist nature makes this stool a must-buy.

Jury:

DarlieLau
+852 539 681 49
darlielau@gmail.com
www.darlielau.com
instagram: @darlielau_studio
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”Experimentell high tech på tivoli – en
barnlek för användaren, med ett avancerat tankearbete bakom som bäddar för
storskalig produktion.”

”Experimental high tech at the funfair
– a child’s game for the user, with a
sophisticated underlying thought process that paves the way for large-scale
production.”

25

It´s Now or Näver

It’s Now or Näver undersöker sätt att applicera ett
textilt tänkande på björknäver. Genom laserskärning har
nävret manipulerats till kvaliteter som konventionellt
förknippas som textila. Näver har använts av människan i tusentals år. Det är lättillgängligt, biologiskt
nedbrytbart och har fyllt mänskliga behov som att
skydda kroppen och våra hem. Arbetet kombinerar
uråldrig slöjdkunskap och ny teknologi med ambitionen att bredda uppfattningen om vad som kan fungera
som textila material i framtiden.
It’s Now or Näver explores ways to apply a textile
approach to birch bark (“näver” in Swedish). By using
laser cutting, the bark has been manipulated into
formats that are conventionally associated with textiles.
Humans have been using birch bark for thousands
of years. It is easily available, biodegradable and has
fulfilled human needs such as protecting our bodies and
homes. The work combines ancient handicraft knowledge and new technology with the aim of broadening
our ideas about what can function as textile materials in
the future.

Emma
Dahlqvist
+46 (0) 768 276 678
dahlqvist.emma@gmail.com
www.emmadahlqvist.se
instagram: @emmabeatricedahlqvist
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Jury:
”Digital teknik möter naturmaterial i ett
spännande experiment. Här har näver, det
enda faneret med återväxt, förvandlats till
naturens egen sträckmetall. Vi ser fram
emot en fortsättning på projektet.”

“Digital technology encounters natural
materials in an exciting experiment. In
this case it is birch bark, the only veneer
that regrows, transformed into nature’s
own expanded metal. We look forward
to a continuation of the project.”
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Ajna

Stiftelsen för
Garverinäringens
Främjande
Stipendiat /
Scholar

Ajna är ett kinetiskt musikobjekt som utför komponerad musik och interagerar direkt med publiken. Ajna
antar formen av ett obskyrt bricolage av en heterogen
samling delar, inklusive elektromekanik, gamla musikinstrument, mikrokontroller, trä, fjädrar, skinn och
motorer. Instrumentens kinetiska rörelser är vad som
genererar ljudet, men det visuella uttrycket kompletterar också det musikaliska i en sorts rytmisk dans.
Ajna is a kinetic music object which performs composed music and interacts directly with the audience.
Ajna takes on the form of an obscure bricolage of a
heterogeneous collection of components, including
electromechanical devices, old musical instruments,
microcontrollers, wood, feathers, leather and motors.
The instruments’ kinetic movements are what generate
the sound but the visual impression also complements
the musical one in a kind of rhythmic dance.

Jens Peterson Berger
Olov Ylinenpää
+46 (0) 703 401 982
jens@iskogenibland.se
www.iskogenibland.se
+46 (0) 722 291 722
olov@iskogenibland.se
www.iskogenibland.se
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Jury:
”Pettson & Findus-generationen går loss
på nyfunk och ger oss en sönderfestad
Downton Abbey-byrå, tekniskt avancerad
men med ett opretentiöst yttre. Om robotframtiden blir så här vänlig har vi inget att
oroa oss över.”

“The Pettson & Findus generation
lets itself loose on neo-funk and gives
us a Downton Abbey cabinet with a
post-party beaten-up look, technically
sophisticated but with an unpretentious
appearance. If the robot future is going
to be this friendly we have nothing to
worry about.”
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100 mot 0

Hur många liv har ett material? Ja, hur många liv har
egentligen ett material? Svaret jag fått fram genom
detta arbete är fler liv än vad materialet vanligtvis får
leva. I projektet 100 mot 0 har materialet från en tröja
repats upp och stickats om till nya tröjor. Konsumtion
och ägande blir inte ett lika stort problem ifall det är
ett och samma material som står till svars. Hur många
liv har din tröja?

100 to 0

How many lives does a material have? Yes, how many lives does a material really have? The answer I gained from
doing this work is: more lives than the material is usually
allowed to live. In the project 100 to 0 the material from
a jumper has been unravelled and reknitted to make new
jumpers. Consumption and ownership do not become
such a big problem when one and the same material is
being used. How many lives does your jumper have?

Josefin
Tingvall
+46 (0) 705 188 178
josefin.tingvall@gmail.com
www.josefintingvall.com
instagram: @josefintingvall
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Jury:
”Hur kan en tröja åldras med värdighet,
även om den inte gjorts för det? Josefin
Tingvall visar mångfalden i en begränsad
materialtillgång. Hon ger inblick i en
framtid bortom det ändliga materialets
ekonomi genom att visualisera den verkligt cirkulära ekonomin.”

“How can a jumper age with dignity
even if it was not made to do so? Josefin
Tingvall shows the diversity in a limited
availability of material. She provides a
glimpse into a future beyond the economy of finite material by making visible
the truly circular economy.”
31

Multiple
Style Tribe

Multiple Style Tribe är en liten kollektion som undersöker
sambandet mellan globalisering, kultur och identitet
samt hur mode slukar upp allt – snor symboler och idéer
för att skapa något ”nytt”. Objekten som representerar
kollektionen i denna utställning är en digitalt printad
kappa i satin och ett par skor gjorda i trä. Printmönstret
på kappan består av image-bilder på resten av kollektionen. Det ger ett litet metainslag i kollektionen och är ett
sätt att återanvända idéer. Skorna är inspirerade av den
japanska zori-skon i en sportig tappning.

Multiple Style Tribe is a small collection which explores
the connection between globalisation, culture and
identity and how fashion gobbles up everything – steals
symbols and ideas to create something “new”. The
objects which represent the collection in this exhibition
are a digitally printed coat in satin and a pair of shoes
made of wood. The printed pattern on the coat consists
of images of the rest of the collection. This adds a
small meta-component to the collection and is a way of
reusing ideas. The shoes are a sporty version inspired
by the Japanese zori shoe.

Josephine
Bergqvist
+46 (0) 704 487 055
contact@josephinebergqvist.se
www.josephinebergqvist.se
instagram: @josephineb
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Jury:
”Ett narcissistiskt självporträtt av selfie-generationen. Ät pizza, titta på teve,
stickade kjolen och gosedjuret får också
vara med. Det här är ett mode som inte
handlar om hantverk utan om en självklar,
estetisk värld som kräver synlighet.”

“A narcissistic self-portrait by the selfie
generation. Eat pizza, watch TV, knitted
a skirt and a cuddly toy can also be
included. This is a fashion that is not
about handcrafting but instead about
a self-evident aesthetic world that
demands visibility.”
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Stuck it

Hur ser vi på dekoration idag, vilka gränser drar vi
mellan dekoration och funktion?
Hur ”får” en dekoration se ut bland designvärldens
normer och regler? Jag har experimenterat med
stuckatur, dess kontext och bildvärld. Kopierande som
metod klingar ofta illa, men att transformera objekt
i flera led eller byta material kan ibland leda till ett
förhöjt värde. Något till synes banalt, som blomkål,
kan få värde på ett nytt sätt.

Stucc it

How do we regard decoration today; what boundaries
do we draw between decoration and function?
What is a decoration “allowed” to look like in the midst
of the design world’s standards and regulations? I have
experimented with stucco, its context and its imagery.
As a method, copying often has a bad reputation but
transforming objects in several stages or using another
material can sometimes lead to an enhanced value.
Something that appears mundane, such as cauliflower,
can acquire value in a new way.

Jury:

Julia
Schollin
+46 (0) 739 940 689
juliaschollin@gmail.com
www.juliaschollin.se
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”Från den gamla stuckaturtraditionen med
stiliserade naturmotiv vänds blicken mot
nedersta hyllan i kylskåpet. Denna blomkål
är ett frågetecken, en bortglömd inredningsdetalj som pressar sig ut ur hörnen
i modernismens vita kub och skapar en
perspektivförskjutning i vardagen.”

“From the old stucco tradition of stylised
natural motifs the search turns instead to
the lowest shelf in the refrigerator. This
cauliflower is a question mark, a forgotten
decorating detail that pushes out from the
corners of modernism’s white cube and
creates a shift in perspective in daily life.”
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100 dagar av
behov och begär

100 dagar av behov och begär är ett kritiskt designprojekt där relationen mellan hemmets materiella kultur
kopplat till hur vi lever våra hemmaliv undersöks.
Övertygad om att förändring är möjlig tömde jag ut alla
saker ur familjens hem, för att utforska vad vi egentligen tror oss behöva och varför. Utifrån dagliga samtal
tillverkade jag nya föremål till oss. De blev relativt få,
men livsstilsförändringarna desto större. Projektet vill
förmedla redskap för diskussion istället för konsumtion!

100 days of need
and craving

100 days of need and craving is a critical design project
which explores the relationship between the home’s
material culture and how we live our lives in the home.
Convinced that change is possible, I emptied out all
the objects from my family’s home in order to explore
what we really believe we need and why. Based on daily
conversations I made new objects for us. They ended
up being relatively few but our lifestyle changes were
all the greater. The project aims to convey tools for
discussion instead of consumption!

Jury:

Kristina
Schultz Lindberg
+46 (0) 704 522 234
kristina@schultzlindberg.se
www.kristinaschultz.se
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”Radikalt kunskapsprojekt som synliggör
vår relation till tingen och visar på den levda erfarenheten som metod, där vardagslivets nödvändigheter ställs mot estetik.
Resultatet är en sorts Cajsa Warg-design:
medveten på ett nytt sätt och i en annan
skala, liten och nomadisk.”

“A radical knowledge project that makes
visible our relationship to objects and
points to lived experience as a method,
in which the necessities of daily life are
set against aesthetics. The result is a
kind of Cajsa Warg design: conscious in
a new way and on another scale, small
and nomadic.”
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R-KAID-R

IKEA
Stipendiat /
Scholar

Love Hultén förenar popkultur, modern teknik och
omsorgsfullt hantverk. I sina spelmaskiner förenas
lekfullhet, mystik och en kritik mot överkonsumtion.
R-Kaid-R, en mobil arkadspelskonsol, inkluderar en
löstagbar joystick för låsning av skrinet. Konsolen har
en kontrollpanel, lcd-skärm, högtalare, laddningsbart
batteri, samt plats för 10 000 spel. Metalldelarna
specialtillverkas av Hultén. Skrinen är omsorgsfullt
utsmyckade och görs i bland annat svartbetsad ask,
oljad valnöt och högpolerad lönn.

Love Hultén combines pop culture, modern technology and careful artisanship. His gaming machines
combine playfulness, mystique and a critique of
excess consumption. R-Kaid-R, a mobile arcade game
console, includes a detachable joystick so the box can
be locked. The console features a control panel, LCD
screen, loudspeaker, rechargeable battery and storage
for 10,000 games. The metal components were custom
made by Hultén. The box is carefully decorated and comes in such versions as black-stained ash, oiled walnut
and highly polished maple.

Love
Hultén
+46 (0) 707 297 166
lovehulten@gmail.com
carl.blom@flagstone.se
FLAGSTONE
+46 (0) 708 201 303
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Jury:
”Allmogemåleri, kuriosakabinett och Jules
Vernes maskiner – magiska speldosor
med flera historiska skikt. De övertygar
oss om ornamentets storstilade återkomst.”

“Folk art painting, cabinets of curiosities
and Jules Verne’s machines – magical gaming boxes with several historical layers.
They convince us of the grand comeback
of the ornament.”
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Approaching (the)
Book as Matter

IKEA
Stipendiat /
Scholar

Maria
Seipel
+46 (0) 708 686 211
i.m.seipel@gmail.com
www.mariaseipel.se
instagram: @imseipel
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Vad är en bok idag? Approaching (the) Book as Matter
handlar om att närma sig boken som materialitet samt
lyfta frågan om dess betydelse. Jag undersöker ett
koncept av bokens varande och potentiellt icke-varande
i en digital tidsålder. Syftet är att mediera samt belysa
idén om ett format i flux.
What is a book today? Approaching (the) Book as
Matter is about approaching the book as a material
object and raising the question of its significance.
I explore a concept of the book’s existence and potential
non-existence in a digital age. The aim is to mediate
and highlight the concept of a format in flux.

Jury:
”Bokbindarkonst på nytt. Boken sätts i
perspektiv som objekt, ställer till oreda i
bokhyllan och erbjuder dessutom en taktil
upplevelse.”

“A new look at the art of bookbinding.
The book is treated an object, causes
disorder on the book shelf and also
offers a tactile experience.”
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Out Of Function

Stiftelsen för
Garverinäringens
Främjande
Stipendiat /
Scholar

Out Of Function är en kollektion som utforskar nya idéer
kring hur vi konsumerar mode. Det handlar om att skapa
djupare värdesättning genom nyfikenhet och förundran
inför material, hantverk och funktion. Jag har spelat på
mäns intresse för funktion och inspirerats av den romantiserade bilden av den norrländska machomannen
och hans gör-det-själv-attityd. Funktioner i materialen
förändras, byts ut och bearbetas på nytt. Silhuetten ger
en hint om funktion men vid närmare beskådande är
den förgänglig och ibland icke-funktionell.

Out Of Function is a collection that explores new ideas
about how we consume fashion. It is about creating
deeper appreciation by means of curiosity and wonder
at materials, artisanship and function. I have played
on men’s interest in function and been inspired by the
romanticised picture of the northern Swedish macho
man and his do-it-yourself attitude. The functions
in the materials have been altered, replaced and
reworked. The silhouette hints at a function but upon
closer examination this is transient and sometimes
non-functional.

Jury:

Naemi
Gustavsson

”Jägarplagg med oväntade materialmöten
och associationer till en rörig samtid, där
människor både jagar och jagas.”

“Hunting garments with unexpected
material combinations and associations
to a chaotic modern life in which people
both hunt and are hunted.”

+46 (0) 738 300 904
naemi.gustavsson@gmail.com
www.naemigustavsson.com
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Cutting-edge

Tapetkollektionen Cutting-edge utmanar gränserna för
vad en tapet kan vara genom att addera en tredimensionell struktur på en traditionellt slät yta. Resultatet
av projektet är laserskurna tapeter med geometriska
mönster i olika material. Den tredimensionella ytan
skapar dynamiska mönster som ändras utifrån betraktarens position i rummet och ljusets inverkan. Tapeternas taktila egenskaper uppmuntrar till interaktion, och
uttrycket kan påverkas genom att vika de laserskurna
formerna utåt eller inåt.
The Cutting-edge wallpaper collection challenges the
limits of what wallpaper can be by adding a three-dimensional structure to a traditionally smooth surface.
The result of the project is laser-cut wallpapers with
geometric patterns in various materials. The 3D
surface creates dynamic patterns that change based
on the viewer’s position in the room and the effect of
the light. The wallpaper’s tactile properties encourage
interaction and their appearance can be influenced by
folding the laser-cut shapes out or in.

Jury:

Rebecka
Jansson
+46 (0) 706 365 816
rebecka.jansson@mail.com
www.rebeckajansson.weebly.com
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”Strukturtapet 2.0, med en trompe
l’oeil-effekt som förändras i förhållande
till hur vi rör oss i rummet. Väggar brukar
betraktas som begränsningar, men här
visar det sig vara precis tvärtom.”

“Textured wallpaper 2.0, with a trompe
l’oeil effect that changes as we move
around the room. Walls are usually
regarded as limitations but here the
opposite is true.”
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Fundamental
Essential

Målet var att belysa skillnaden mellan de artefakter som
massproduceras för oss och de som produceras för specifika ändamål. Detta för att jag under en tid blivit mer
kritisk till hur och varför vi använder produkter i stort
men också företags ständiga strävan efter ekonomisk
vinning. Utifrån det har jag skapat en serie vars funktion
är objekt i en utställningskontext som balanserar mellan
skulptur och industriell design, det låter objekten vara
odefinierade som produkter – med ett användningsområde eller inte.
The aim was to highlight the difference between the
artefacts that are mass produced for us and those that
are produced for specific purposes. This is because
over time I have become more critical of how and why
we use products in general, but also of companies’
constant striving for economic profit. Based on this I
have created a series whose function is to be an object
in an exhibition context that balances between sculpture and industrial design. This allows the objects to be
undefined as products – with a use or not.

Samuel
Kuhfuss
+46 (0) 735 133 237
samuel.kuhfuss@gmail.com
www.samuelkuhfuss.se
instagram: @samuelkuhfuss
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Jury:
”Väl genomfört med skulpturala, materialredovisande bruksföremål som för tankarna till Donald Judd och Memphis-gruppen.
Möblerna fungerar utmärkt som solitärer,
men också som kollektion.”

“Well implemented, with sculptural utility
objects that provide a good account of their
materials and make one think of Donald
Judd and the Memphis group. The furniture
functions excellently as solo pieces but also
as a collection.”
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Dining Shore

Stiftelsen för
Garverinäringens
Främjande
Stipendiat /
Scholar

Dining Shore omprövar måltiden som koncept och ritual
med middagsbordet som undersökande fält. Jag utforskar skillnaderna mellan naturliga former och mänskliga
påfund för att skapa något i gränslandet där emellan.
Jag fascineras av tanken på förfalskade bestick. Genom
att återuppfinna traditioner och utmana konventionerna
tror jag att ätandet och måltidens njutning kan förhöjas
och förstås på nya sätt.
Using the dinner table as an exploratory field, Dining
Shore reconsiders mealtime as a concept and ritual.
I explore the differences between natural forms and
human inventions in order to create something in the
borderland between them. I am fascinated by the idea
of counterfeit cutlery. By rediscovering traditions and
challenging the conventions I believe that eating and
the enjoyment of meals can be enhanced and understood in new ways.

Sarah
Hurtigkarl
info@sarahhurtigkarl.com
www.sarahhurtigkarl.com
webshop: www.hurtigkarl.com
instagram: @hurtigkarl_jewellery
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Jury:
”Konsten att göra en gråsten till nysurrealism – det här är vad Marcel Duchamp
hade kunnat göra av en sked. De här
besticken skulle vi gärna äta rysk kaviar,
eller kebabsallad, med.”

“The art of making a grey stone into
neo-surrealism – this is what Marcel
Duchamp could have done with a spoon.
We would love to eat Russian caviar or a
kebab salad with this cutlery.”
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Filter Cabinet

Hur iscensatt är ditt liv? Redigering, retuschering och
påklistrade filter har blivit en del av människors vardag.
Smarta telefoner fyller idag ett begär av ”quick fixes” och
ständig förnyelse. Idag kan livet återspeglas via sociala
medier som om det vore i perfekt balans. Skåpets form
och konstruktion uppmanar betraktaren att ifrågasätta
möbelns trovärdighet och genom ljuskällan kan användaren förändra skåpets insyn.
How staged is your life? Editing, retouching and stuckon filters have become part of our daily life. Smart
phones now fulfil a craving for quick fixes and continual
renewal. Today life can be reflected via social media
as if it was in perfect balance. The cabinet’s form and
construction challenge the viewer to question its credibility, and via the light source the user can change
the view into the cabinet.

Therése
Hallberg
+46 (0) 760 683 168
studiotheresehallberg@gmail.com
www.studiotheresehallberg.com
instagram: @studiotheresehallberg
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Jury:
”Kabinettet som försetts med dubbelnatur
och olydig konstruktion. Ett skåp som
charmar med sin underfundighet, i sin
lutande relation till rummet.”

“The cabinet that is equipped with a
double nature and disobedient construction design. A cabinet that charms with
its subtleness in its leaning relationship
to the room.”
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Det är i Greenhouse avdelningen på Stockholm Furniture & Light Fair som oetablerade formgivare får möjlighet att träffa sina
framtida uppdragsgivare.
Uppdraget att utforma Greenhouse och
Ung Svensk Forms utställning har gått
till designstudion Form Us With Love. De
vill betona Greenhouse som en plattform
där oetablerade formgivare ges möjlighet
att få inblick i designvärlden och uppfylla
sina drömmar.
- Vi är glada och stolta över uppdraget
att gestalta Greenhouse. Det känns lite
extra roligt eftersom det var tio år sedan
vi själva var Greenhouseutställare, säger
John Löfgren, Form Us With Love.
Kan unga designers
påverka sin framtid i Greenhouse?
Statistik är 2016 års tema på Greenhouse.
Form Us With Love, Stockholmsmässan
och Universum Global har samlat in
ett brett underlag från designers i hela
världen. Vi har frågat designers som
ännu inte är etablerade vad de drömmer
om att arbeta med och förväntar sig av
framtiden. Svaren finns för första gången
presenterade som rörlig infografik från
den grafiska byrån The Kitchen i mitten
av Greenhouse.
Och vad svarar de flesta?
Att få jobba med ett kreativt jobb är det
som driver och stimulerar de absolut flesta av de unga formgivarna, där
majoriteten av de som svarat är studen-
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ter. En stor del är öppna för att jobba
obetalt i sin egen verksamhet en tid för
att kunna växa som designer och få in en
fot i branschen. Många designers driver
egna verksamheter vilket betyder att det
ställs fler krav än att vara kreativ och
en skicklig designer. Individen ska även
kunna behärska allt vad det innebär att
driva ett företag. Det är dessa delar som
Greenhouse-deltagarna har saknat eller
saknar i sin utbildning, de hade önskat
mer kunskap om företagande och juridik
för att känna sig mer förberedda på en
framtid som egen företagare.
Många designers som ställer ut på ett event
tycker att det är viktigt att få kontakt med
media under sitt deltagande och det är
just med press som de flesta av Greenhouse-utställarna har fått kontakt med.
Möjligheten att skapa kontakter och nätverk med producenter är givetvis också
högt upp på önskelistan för utställarna
och även där är det goda resultat.
Enligt de som deltagit i flera utställningar runt om i världen är Greenhouse på
Stockholm Furniture & Light Fair den
bästa mötesplatsen att få kontakt med
producenter, media eller personer som
senare har lett till anställning.
Läs mer om undersökningen i sin helhet
på stockholmfurniturefair.com.

It’s in Hall Greenhouse at Stockholm Furniture & Light Fair unestablished designers
get the opportunity to meet their future
clients.
The assignment to design Greenhouse
and Ung Svensk Form 2016 has gone to
the design studio Form Us With Love.
They want to emphasize Greenhouse as
a platform for unestablished designers
where they are given the opportunity to
gain insight into the design world and
fulfill their dreams.
- We are pleased and proud of the mission
to portray Greenhouse and Ung Svensk
Form. It feels a little extra fun because
it was ten years ago we ourselves were
Greenhouse exhibitors says John Löfgren,
Form Us With Love.
Can young designers
influence their future in the Greenhouse?
Statistics is the 2016 years theme of Greenhouse. Form Us With Love, Stockholm
Furniture & Light Fair and Universum
Global has collected a broad basis of
answers from designers worldwide.
They have asked designers who are not
yet established what their dream clients
are and they expect from the future. You
find the answers as moving infographic
from the graphic agency The Kitchen in
the middle of Greenhouse.
And what answers most?
To have a creative job is what motivates
and stimulates the absolute majority of

the young designers, of which most are
students in this survey. A large part is
open for unpaid work in their own businesses some time to be able to grow as a
designer and get contacts in the industry.
Many designers are running their own
businesses which mean there are more
demands than to be creative and an accomplished designer. The individual must
also be able to master all that it means to
run a business. It is also these knowledges that the designers have been missing
or lacking in their education, they would
have wanted more economic- and legal
studies in order to feel more prepared for
a future as a self-employed designer.
Many designers that are exhibiting at an
event think that it is important to make
contact with press and media, and press is
precisely what most of Greenhouse-exhibitors in the survey have been in contact
with. The ability to create contacts with
producers is of course also high on the
wish list of exhibitors and also there where the results good in the survey.
According to those who participated in
several exhibitions around the world is
the Greenhouse at Stockholm Furniture &
Light Fair the best venue for contacts with
producers, media or individuals who later
led to employment.
More detailed information about
the answers you’ll find at out website
stockholmfurniturefair.com
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SÅ BLIR DU DESIGNER!
Utbildningar och yrkesval – vägen dit!
Funderar du på att utbilda dig till något
inom designyrket, men inte vet hur du
ska gå tillväga för att börja vägen dit?
Vilka olika skolor finns och hur söker
man? Vad är en designer och hur ser
yrket ut?
Ordet designer står för flera olika typer
av kreativa yrken. Ibland används även
ordet formgivare, vilket egentligen
har samma betydelse som både ordet
och yrket designer. Några exempel
på yrken du kan ha som designer
är: möbeldesigner, arkitekt, industridesigner, modedesigner, grafisk
formgivare, illustratör, webbdesigner,
konsthantverkare, slöjdare. Listan
kan göras lång och efter en examen
kan yrkesvägarna se väldigt olika ut.
En del jobbar på stora företag, andra
på en byrå, en del startar eget. Alla
vägar är möjliga.

Vill du söka men känner dig osäker
på om du vågar? Vi vill gärna stödja
dig! Börja med att läsa mer på våra
hemsidor. Där finns bland annat
information om utbildningar i olika
steg, förberedande skolor och högskolor – och hur du söker till dessa
skolor med exempelvis arbetsprover.
Men vad är ett arbetsprov? Vad gör
du på en konstskola? Och vad händer efter examen? På vår webb finns
även frågor och svar kring typiska
funderingar som dyker upp när man
befinner sig i tankar kring att söka.
Men det går även bra att kontakta oss
direkt om du vill.
Lycka till!
Ung Svensk Form
i samarbete med Teknikföretagen

HOW YOU CAN
BECOME A DESIGNER!
Educational programmes and professional
choices – the way to get there!

Are you thinking of training for some
career in the design field but don’t
know what to do to start down that
path? What are the various educational institutions and how to apply?
What is a designer and what is the
profession like?
The word ‘designer’ often includes
various different types of creative professions. Sometimes in Swedish we
also use the word ‘formgivare’, which
basically has the same meaning as
both the word and the profession of
designer. Some examples of professions you can have as a designer
are: furniture designer, architect,
industrial designer, fashion designer,
graphic designer, illustrator, web
designer, artisan and craftsperson.
The list can be a long one and after
graduation students can take many
different professional paths. Some
designers work for big companies,
others at an agency, and some start

www.ungsvenskform.se
www.teknikforetagen.se

www.ungsvenskform.se
www.teknikforetagen.se

kontakt:
karin.wiberg@svenskform.se
karin@studioahlin.se
amelie.von.zweigberk@teknikforetagen.se

contact:
karin.wiberg@svenskform.se
karin@studioahlin.se
amelie.von.zweigberk@teknikforetagen.se
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their own company. These are all
possible routes.
Would you like to apply but are not sure
if you dare? We would like to help you!
Start by reading more at our websites. They present information about
various stages of the educational programmes, preparatory schools and
post-secondary institutions – and how
you can apply to these institutions, for
example with samples of your work.
But what is a work sample? What does
a person do at an art school? And what
happens after graduation? Our websites also give the answers to frequently
asked questions by people who are
thinking of applying. But you can also
contact us directly if you would like.
Good luck!
Ung Svensk Form
in collaboration with Teknikföretagen
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The home of young designers

Kandidatutbildning i textildesign

En designutbildning med det textila
materialet i fokus, där du utvecklar din
konstnärliga förmåga för design av framtidens textilier. Utbildningen ger dig de
konstnärliga och professionella förutsättningar som krävs för en karriär inom det
breda textildesignområdet, nationellt såväl
som internationellt. textilhögskolan.se

BA Textile Design

PASSION CREATES GREAT THINGS
www.mitab.se
56

The aim of the programme is to develop your
knowledge of the expressive and functional
possibilities of textile materials. You will
gain in-depth knowledge of textile techniques that will assist you in developing
artistic excellence and knowledge of how to
critically reflect on your own design work,
as well as the work of others.
theswedishschooloftextiles.se
Textile Light Water. Design: Joanna Vikström

57

Leksands folkhögskola är en
kreativ dynamisk mötesplats
med moderna utbildningar i
Bokbinderi, Keramisk form,
Metallformgivning, Design och
Kreativt entreprenörskap. Här
får du möjlighet att fördjupa
dina kunskaper och utforska ditt
konstnärliga uttryck.
I vår kommer vi utveckla en
ny kortare kurs som vänder
sig till dig som vill ansöka till
en utbildning inom konst,
konsthantverk, design eller
arkitektur men som inte riktigt
Leksand Folk High School is a
creative, dynamic meeting place
offering modern education in
Bookbinding, Ceramic Design,
Metal Design, Design and Creative Entrepreneurship. Here you
can deepen your knowledge
and explore your artistic expression.
This spring we will develop a
new, shorter course designed
for people who want to apply for
a programme in crafts, design
or architecture but who do not
really know what to think and
do in order to present who they
are and what they want. You
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vet hur du ska tänka och göra
för att presentera vem du är och
vad du vill. Du får handledning
av yrkesverksamma konstnärer
och formgivare som delar med
sig av sina kreativa processer,
metoder och erfarenheter av att
skapa portfolio.
Håll utkik på vår hemsida
www.leksandsfolkhogskola.se.
Kortare kurser och workshops
under sommaren hittar du på
www.leksandsakademin.se.
Vi ses i Leksand!
will be guided by professional
artists and designers who will
share their creative processes,
methods and experience in
creating portfolios.
Watch our home page for
more information:
www.leksandsfolkhogskola.se.
You can find short courses and
workshops during the summer
at www.leksandsakademin.se.
See you in Leksand!
+46 (0)247-648 00
info@leksandsfolkhogskola.se

0247-648 00 info@leksandsfolkhogskola.se
Foto: Malin Wijk
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Ung Svensk Form drivs av Svensk Form i samarbete
med IKEA och Stockholm Furniture & Light Fair
Ung Svensk Form is organised by Svensk Form (The
Swedish Society of Crafts and Design) in cooperation
with IKEA and Stockholm Furniture & Light Fair.

