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1 Inledning 

 
Bilden bränner sig fast, allt är svart, de tre uniformklädda männen med sina blänkande 

medaljer på bröstet tittar på mig. Med sina händer bildar de tre symboler likt visdomsord, det 

första står för kärlek, det andra för innovation och det tredje för interaktion. Bilden kommer 

ifrån en artikel om medlemmarna i designgruppen Form us with love.1 

 

Något har skett de senaste åren då en experimentell lust verkar ha lagt sig över de annars så 

traditionella designerporträtten med sina porträttbilder följda av en presentation av föremål. I 

ett glossigt design- och inredningsmagasin kan jag följa de fyra tjejerna i designgruppen 

Front när de med en cocktail i handen minglar runt bland världens designelit på kända 

gallerier i Milano, för att på nästa bild se dem jobba bland borrmaskiner och stegar för att 

sätta ihop en utställning. Och visst är det inte bara bilden av dagens designer som har 

förändrats, utan även sättet att jobba på verkar ha förändrats. ”Den här världen är så allvarlig 

och svartklädd, men Fronttjejerna bryr sig inte, de bara kör” säger formgivaren Matti Klenell 

i en intervju i tidningen Residence.2 

 

Och kanske är det vad som behövs, ”att bara köra”. Att slå igenom som designer idag är 

svårt, och lyckan att bli en av de stora är få förunnat. Konkurrensen är stenhård, och för att 

lyckas krävs det att man sticker ut ur mängden. År 2005 ställde ca 500 elever ut sina 

examensprojekt på de 25 olika lärosäten i landet som driver designrelaterade utbildningar; de 

är många som konkurrerar om jobben och många startar egna företag.3 Sätten att arbeta på 

varierar, men ett sätt lyser lite starkare än de andra. Att arbeta tillsammans har blivit allt 

vanligare och på flera håll i landet dyker nya designgrupper, designkollektiv och 

”designerduos” upp. Även här ser utförandeformerna annorlunda ut men framförallt också 

anledningarna. Varför väljer man att arbeta i grupp? Söker man styrkan likt i en 

”sammansvetsad” rockgrupp eller skulle man helst vilja vara ensam på tronen? 

                                                 
1 Sandström Anna-Karin, ”Från Kalmar with love”, Konstvärlden & Disajn, nr 1 2007 s 64 
2 Niléhn Mårten, “Den stora festen”, Residence, nr 5 2007, s 148 
3 Helgesson Susanne, “Slut eller början?”, Form, nr 4 2005, s 30 

 4



Att det här är ett intressant fenomen råder inga tvivel om då många svenska grupper har fått 

stor uppmärksamhet i både nationella och internationella media. Jag är medveten om att 

grupper inom formgivning förekommit innan i form av t.ex. den italienska designgruppen 

Memphis, men också mer okända grupper. Men sedan Memphisgruppens framfart under 

främst 1980-talet, har det varit relativt tyst när det gäller formgivare som arbetar tillsammans. 

 

I designkollektivet Mermermer finns många olika arbetsområden, konsthantverkare, 

modeskapare, förläggare och grafiska formgivare. ”Vi delar på tråkiga saker som 

momsredovisning och så, och får mer tid över för det roliga. Fler kompetenser innebär att 

kunna ta större jobb och hela projekt från början till slut” säger Helena Baude som är 

förläggare i kollektivet i en intervju i Dagens Nyheter.4 

 

Andra väljer att gå samman i designkooperativ endast av praktiska skäl som t.ex. för att dela 

på kostnaderna, och så finns det de som gör allt arbete tillsammans under ett gemensamt 

namn. Där är det inte av intresse vem som gör vad. Jesper Larsson, som ingår i 

webdesigngruppen Next Century Modern, säger i samma intervju i Dagens Nyheter: 

 
För oss är det inte av intresse att utåt kommunicera vem som gör vad och vem som är bäst på vad. 

Förmodligen gör det oss starkare som grupp.5  

 

Det jag vill undersöka är varför så många svenska formgivare under början av 2000-talet har 

valt att gå ihop och arbeta tillsammans under ett gemensamt namn. Genom min undersökning 

vill jag också ge ett bidrag till bildandet om hur många unga svenska designers arbetar idag. 

Jag vill också titta närmre på hur grupper framställs i media. Kommer vi att få ser flera bilder 

likt den på Form us with love? 

1.1 Syfte 

Under de senaste åren har flera designergrupper/kollektiv bildats i landet. Syftet med min 

uppsats är att undersöka detta fenomen, och söka dess rötter och utveckling i det tidiga 2000-

talet. Jag har valt att undersöka mina frågeställningar med utgångspunkt i två designgrupper, 

gruppen Front som består av fyra kvinnor och bildades år 2003, och gruppen Form us with 

love som i sin tur består av tre män och startade år 2005. Genom att beskriva dem närmare 

                                                 
4 Faxén Karin, “Boom på bred front i Göteborg”, Dagens Nyheter, 2007-10-14 
5 Ibid. 
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vill jag skapa förståelse kring varför man väljer att arbeta på det sättet och hur det fungerar att 

arbeta i grupp. Att det här sättet att arbeta på är allmänt känt i vår tid märker man genom 

uppmärksamheten många grupper får i både dagstidningar och branschtidningar. Särskilt 

vanligt är det att fenomenet designgrupper förekommer i artiklar om begreppet 

konceptdesign/kritisk design. I dessa sammanhang visas de tydligt som en grupp, genom 

gruppbilder och gruppintervjuer med fokus på arbetet i grupp. 

 

I vår samtid har det blivit viktigt att ha en tydlig roll i sin framställning och att ge ”sken” av 

något. Därför vill jag också visa på hur grupperna framställs i media och andra sammanhang, 

och om det är ett medvetet sätt från deras sida att lansera sig som grupp. Frågorna i 

uppsatsen är: Varför väljer man att arbeta i grupp? Vilka är nackdelarna respektive 

fördelarna med att arbeta i grupp? Hur framställs grupperna i media och andra 

sammanhang? 

 

1.2 Avgränsning 

Genom att avgränsa mig till två fungerande grupper ämnar jag få svar på mina frågor. Front 

är erkända formgivare både i Sverige och i en stor del av världen, och Form us with love ser 

ut att vara på väg i samma riktning. Jag är också väl medveten om att två exempel inte kan 

tala för alla designgrupper i landet, men genom att titta på deras arbete kan jag få en 

uppfattning om hur arbetet i en designgrupp ser ut.  

 

Jag kommer också att göra bildanalyser av en bild på vardera gruppen, här kommer jag att 

välja ut en bild för vardera grupp som jag uppfattar som representativ för de bilder som 

figurerar i media för att få en så tydlig bild som möjligt. Jag vill också vara tydlig med att jag 

i min uppsats inte har för avsikt att göra någon djupare analys av gruppernas arbeten och 

projekt i större utsträckning än i de presentationer som inleder respektive kapitel om 

grupperna. Genom dessa hoppas jag kunna ge en sammanfattning av vilka grupperna är, vad 

de gör och vad de har gjort hittills. 
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1.3 Forskningsöversikt 
Syftet med en forskningsöversikt är att placera sig på en vetenskaplig karta och visa vilka 

perspektiv man använder sig av. Men kring fenomenet designgrupper finns ingen tidigare 

forskning och inte heller kring Front och Form us with love som jag valt att skriva om. Om 

fenomenet designgrupper har jag enbart funnit två renodlade texter som behandlar just detta, 

dessa artiklar är skrivna av Malin Vessby och Karin Faxén och publicerades i Dagens 

Nyheter 2007.6 Dessa två har varit en inspiration i det långa arbetet.  

 

I min undersökning av grupperna och deras arbete har jag fått förlita mig till artiklar, korta 

texter i böcker och framförallt de båda gruppernas hemsidor. Tidningarna Form och 

Konstvärlden & Disajn var tidiga med att skriva om de båda grupperna, och genom deras 

artiklar har jag fått goda uppslag om deras arbeten.7 Även boken 17 svenska formgivare 

(2007) skriven av en rad kända designkritiker på initiativ av designgalleristen Pascale 

Cottard-Olsson har varit till hjälp då gruppen Front porträtteras i en målande intervju.8 

 

För uppsatsens teoretiska utgångspunkter har Christina Zetterlunds avhandling i 

konstvetenskap Design i informationsåldern (2003) varit till hjälp då hon behandlar 

begreppet berättande/storytelling.9 Och i Sara Kristofferssons avhandling, också i 

konstvetenskap, Memphisgruppen och den italienska antidesignrörelsen (2003) har jag fått 

uppslag till mitt arbete med analyser av gruppernas verk.10 

                                                 
6 Vessby Malin, ”Konsthantverkare får mod tillsammans”, Dagens Nyheter, 2007-10-14, Faxén Karin, ”Boom 
på bred front i Göteborg”, Dagens Nyheter, 2007-10-14 
7 Emilsson Anders, ”Pluralism, javisst!”, Form nr 1 2004. Olsson Tomas, ”Formgivare i frontlinjen”, 
Konstvärlden & Disajn, nr 2 2004 
8 Amsell Pia, et al: 17 svenska formgivare, 2007, s 230-245 
9 Zetterlund Christina, Design i informationsåldern, Diss. Uppsala 2003 
10 Kristoffersson Sara, Memphis och den italienska antidesignrörelsen, Diss. Göteborg 2003, s 17 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

1.4.1 Storytelling/Berättelse 
Christina Zetterlund skriver i Design i informationsåldern om varumärket som en medveten 

berättelse. Hon menar att den medvetna berättelsen inte är en redogörelse av hela 

verksamheten, utan istället valda delar av den som sedan satts samman till en helhet. Denna 

berättelse fungerar sedan som en utgångspunkt för företagets arbete, och påverkar i sin tur 

också designarbetet eftersom också produkten ska förmedla berättelsen.11 Vidare skriver 

Zetterlund om hur begreppen berättelse och storytelling används i den företagsekonomiska 

organisationsteorin, skillnaderna mellan organisationsteoretiska sammanhang och hur 

berättelse/storytelling används i varumärkesteorin. 

 
Till skillnad från varumärkesteorierna är storytelling främst riktat internt mot den egna organisationen. 

Begreppet storytelling refererar till en aktivitet inom organisationen till skillnad från medveten berättelse 

som är resultatet av aktiviteten varumärkesbyggande.12 

 

Zetterlund pekar också ut konsumentens medvetna berättelse. Med detta avses att som 

konsument kan man genom produkter urskilja sig från andra men man kan också skapa en 

tillhörighet till en speciell grupp.13 

 

Konstvetaren Per Strömberg har skrivit om begreppet storytelling i sin avhandling 

Upplevelseindustrins turistmiljöer (2007) där han undersökt visuella berättarstrategier vid 

svenska turistanläggningar. Strömberg tar här upp begreppet design management med vilket 

menas design som ett strategiskt instrument för företag. Design management har till uppgift i 

likhet med storytelling/berättelse att formulera en företagsidentitet men med tyngdpunkt på 

det visuella. 

 
Design ingår som en del av ett större sammanhang och kan knytas till en integrerad 

marknadsföringskommunikation (IMC). Den har vuxit fram som vanlig marknadsföringsstrategi för företag 

och organisationer på senare år.14  

 

                                                 
11 Zetterlund Christina, Design i informationsåldern, Diss. Uppsala 2003, s 13 
12 Ibid, s 14 
13 Ibid, s 15 
14 Strömberg Per, Upplevelseindustrins turistmiljöer, Diss. Uppsala 2007, s 125 
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Vid IMC kommunicerar man med budskap på olika nivåer, detta som en del av en 

marknadsstrategi. De fyra olika nivåerna av budskap är; planerade budskap, produktbudskap, 

service budskap och oplanerade budskap.15 

 

Vad sprider bilderna på de uniformerade männen i Form us with love eller de minglande 

kvinnorna i Front för budskap? Berättar de en historia? Jag finner de tre begreppen 

storytelling, berättelse och design management relevanta för min undersökning och ämnar 

därför förklara dem mer ingående i nästa stycke. 

1.4.1 Storytelling/ Berättelse/Designmanagement 
Under början på 1900-talet då flertalet marknader var geografiskt begränsade och 

konsumenten hade nära till producenten spelade begreppet berättelse ingen roll. 

Konsumenten hade då ett nära förtroende för producenten. Men när marknaden började växa 

och förändras blev avståndet mellan konsument och producenterna allt större, detta medförde 

att behovet att skapa tillit och förtroende hos kunden ökade. Man blev nu tvungen att skapa 

närhet till kunden på andra sätt och berättelsen förankrad i företagets historia blev ett verktyg 

för producenten att skapa närhet och tillförlitlighet hos kunden.16 Så här beskriver Zetterlund 

den medvetna berättelsen: 

 
Genom att formulera en medveten berättelse kunde företaget skapa en medveten bild av sig självt och 

därmed söka påverka hur omvärlden uppfattar verksamheten. Utifrån denna presentation skapar sedan 

omvärlden en bild, en image av företaget.17  
 

Men hur sprider man sin berättelse? Som framgått tidigare i teorin där jag nämnde 

designmanagement använder sig IMC av fyra olika nivåer för att sprida ett 

kommunikationsbudskap. Med planerade budskap menas planerad marknadsföring vilket 

innebär att man använder TV, tryckt material, direkt reklam och hemsidor för att sprida 

företagets berättelse. Produkt budskap innebär att man med hjälp av produktfakta, produktens 

beskaffenhet och produktens utformning sänder ut ett budskap om vad företaget har att 

erbjuda. Service budskapet spelar också en stor roll i hur bilden av ett företag ser ut, med 

hjälp av personalens uppträdande, deras klädsel, omgivningen och klagomålshanteringen kan 

man påverka hur konsumenten upplever företaget. 

                                                 
15 Strömberg Per, Upplevelseindustrins turistmiljöer, Diss. Uppsala 2007, s 125  
16 Zetterlund Christina, Design i informationsåldern, Diss. Uppsala 2003, s 189-190 
17 Ibid, s.15 
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Slutligen inverkar de oplanerade budskapen på bilden av företaget eller i detta fall 

designgruppen. Oplanerade budskap beskrivs som mest trovärdiga då de i huvudsak består av 

ryktesspridning (word-of-mouth), referenser och nyhetsrapportering i olika typer av media.18 

 

Med vetskap om hur viktig bilden är för hur unga designers framstår, exempelvis i media 

väcks inte obemärkt funderingar om hur designers och konstnärer beskrevs tidigare under 

1900-talet. 

 

1.4.2 Designerrollen genom historien 
Metoden för att skriva designhistoria var från början hämtat från konst- och 

arkitekturhistoriens föreskrifter. Och eftersom konst- och arkitekturhistoriker tenderade att 

formulera sina historieskrivningar kring kända konstnärer och mästerverk följde många 

designhistoriker i samma spår. Lämpliga studieobjekt inom området var därför designers eller 

designade objekt. Johan A. Walker inleder boken Design history and the history of design 

(1989) med att beskriva hur den skrivna designhistorien har sett ut.19 Han fortsätter sedan 

med att redogöra för de två vanligaste typerna av designhistorieskrivning nämligen 

monografier vilka är studier av en enskild individs verk och biografier som i sin tur är 

redogörelser för någons liv. Han nämner också hur ett antal designhistoriker med inspiration 

från schweizaren Heinrich Wölfflins tankar om ”en konsthistoria utan namn” valt att 

framhålla de olika stilarna inom design istället för kända namn och deras verk.20 Den här 

typen av designhistorieskrivning kan vara svårläst då både författaren och läsaren kan ha 

problem att vidhålla en kritisk och objektiv attityd gentemot de fakta som presenteras i 

verket. 

 

Som framgår ovan handlar de texter som behandlar designers och design oftast om enskilda 

individer och deras verk. Därför är det inte helt okomplicerat för mig att göra en översiktlig 

skrivning av hur designerrollen har sett ut genom tiderna, något som skulle ligga till grund 

när jag söker svar på min fråga huruvida fenomenet designgrupper är något nytt. Jag har 

därför valt att se på hur en närliggande kreativt utövande yrkesroll har beskrivits i 

historieskrivningen, nämligen konstnärsrollen. 

                                                 
18 Grönroos Christian, Service management and marketing: a customer relationship management approach, 
2000 s 267 
19 A. Walker John, Design history and the history of design, 1989, s 45 
20 A. Walker John, Design history and the history of design, 1989, s 45  
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I texten Varför det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer tar Linda Nochlin upp hur 

konsthistorien har skrivits. Här skriver hon om hur man omedvetet har accepterat den vita, 

västerländska, manliga synvinkeln som den enda rätta synvinkeln.21 Liksom i designhistorien 

har man fokuserat på och lyft fram enskilda individer, så här skriver Nochlin om 

konstnärsrollen: 

 
Den store konstnären uppfattas naturligtvis som en människa försedd med ”Genialitet”. Genialitet i 

betydelsen en icke tidsbunden mystisk kraft som på något sätt har besjälat Den store konstnären som 

person… Att uppmuntra ett opartiskt, opersonligt, sociologiskt och institutionellt inriktat angreppssätt 

skulle avslöja hela den romantiska, elitistiska, individförhärligande och monografiskapande underbyggnad, 

på vilken den konsthistoriska professionen vilar.22 

 

Men vad vi vet så stämmer inte myten om den geniale enskilda konstnären fullt ut. Nu vet vi 

att konstnärer som upphöjts som genier så som Rembrant m fl. i själva verket hade 

medarbetare som utförde stora delar av deras verk. Och vad vi vet är fallet likadant när det 

gäller designers, detta fenomen avhandlar Tove Gyllenstierna om i boken Designprinsen – 

Sigvard Bernadotte.23 Hon skriver om att många produkter designas under ett namn t.ex. 

Sigvard Bernadotte, men bakom formgivningen står andra, mindre renommerade designers.24 

Detta framgick tydligt då designgruppen Memphis på 1980-talet lanserade produkter under 

namnet Memphis men där kända och mindre kända designers stod bakom formgivningen.25 

 

Slutligen vill jag ta upp det tankesätt som framstår som gemensamt för både konstnärer och 

designers och som tog sin början på 1960-talet, då främst bland konstnärer. I texten Det blev 

aldrig något i rondellen skriver Milou Allerholm om ”konstnärer som vill göra konsten till 

något som är med och påverkar världens tillstånd”.26 Detta innebär att konstnärer arbetar med 

samhälleliga processer och strukturer för att skapa t.ex. en bättre miljö och syftet är då oftast 

inte att producera konst. Oftast går man också samman i kollektiv där man arbetar 

tillsammans med andra yrkesgrupper så som arkitekter, landskapsarkitekter, tjänstemän och 

entreprenörer.27 

 
                                                 
21 Lindberg Anna Lena, Konst, kön och blick, 1989, s 23 
22 Ibid, s 23 
23 Gyllenstierna Tove, Designprinsen – Sigvard Bernadotte, 2006, s 11 
24 Ibid, s 11 
25 Kristoffersson Sara, Memphis och den italienska antidesignrörelsen, Diss. Göteborg 2003 s 25 
26 Malmquist Karin, Olof-Ors Matilda, Moderna museet, Samtidskonst för lärare och andra intresserade, 2005, 
s 96 
27 Ibid, s 96 
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Och här finns paralleller till designvärlden.28 Liksom konstnärerna undersöker också 

designers vardagliga problem och försöker komma fram till lösningar som kanske kan 

påverka världens tillstånd. Detta till trots resulterar inte alltid dessa projekt i produkter som 

kan massproduceras.29 

 

1.4.3 Konceptdesign/ Kritisk design 
”Nog vågar man påstå att svensk design står inför ett paradigmskifte - precis som 

bildkonsten gjorde i 90-talets början” skriver Bo Madestrand i en recension i Dagens 

Nyheter.30 I slutet av 1990-talet kunde man ana förändringar i det svenska formspråket, ett 

formspråk som utmärkt sig som det blonda svenska där funktionalitet och brukbarhet stod i 

fokus. Nu började man ifrågasätta begreppet den ”goda smaken” som så länge använts för att 

utbilda folket om hur de skulle inreda sina hem på ett funktionellt och stilfullt sätt. Och med 

tiden skulle också gränserna mellan design, konst och konsthantverk börja suddas ut.31 Ett 

nytt formspråk hade tagit vid, men vi befinner oss fortfarande mitt i förändringen och 

fenomenet har fortfarande inte fått något vedertaget namn. 

 

Lagom till att ”den stora massan” hade börjat uppfatta det nya formspråket producerade 

Nationalmuseum i Stockholm utställningen Konceptdesign under designåret 2005. 

Nationalmuseum hade nu namngivit fenomenet och i utställningens katalog förklarar man 

fenomenet så här 

  
Konceptdesign är inte ett uttryck. Det är ett förhållningssätt. Ett kritiskt förhållningssätt. En design som 

ifrågasätter. Som identifierar och undersöker problem. Som ställer frågor. Komplicerade frågor.  

 

Likt den konceptuella konsten står processen, händelserna och de mänskliga reaktionerna i 

fokus och man utgår ifrån ett problem men finner allt för ofta inga lösningar. Poängen med 

konceptdesign enligt Nationalmuseum är att den är kritisk och gränsöverskridande, men att 

det endast är ett förhållningssätt då kritiken inte har någon ideologisk utgångspunkt som ett 

manifest eller en politisk hållning.32 

 
                                                 
28 Madestrand Bo, ”Ung form visar tänderna”, Dagens Nyheter, 2004-11-21 
29 Namu Designåret 2005, Stockholm, Nationalmuseums årsbok nummer 52, 2006 
30 Madestrand Bo, ”Äntligen en designbomb”, Dagens Nyheter, 2005-05-03 
31 Jönsson Love, ”Kommer alla goda formgivare från Stockholm?”, Göteborgs-Posten, 2005-05-17 
32 Konceptdesign, Stockholm, Nationalmuseum 28.4 – 2.10 2005 (Nationalmuseum utställningskatalog nr 643), 
s 7-17 
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Nationalmuseum var dock inte ensamt om att uppmärksamma den här typen av design, på 

Kulturhuset i Stockholm hölls en annan utställning vid namn Extra Ordinary. ”Genom den 

här utställningen vände vi vår uppmärksamhet mot konstnärer och designers som är 

intresserade av att förändra upplevelsen i mötet med de ting som finns runt omkring oss” 

skrev Stella d´Ailly i utställningskatalogen.33 I utställningen visades objekt som designats i 

en undersökande kontext, dessa var unika objekt som nästan kunde liknas vid konstverk som 

sällan masstillverkas, och i det här fallet fanns heller inga sådana planer.34 Så är dock inte 

alltid fallet med konceptdesign, några av dem som anses eller har ansetts arbeta konceptuellt 

som t.ex. Front menar att många av deras produkter går att massproduceras även om det inte 

verkar så.35 

 

En sak finns gemensamt för dem som jobbar med det ”nya” formspråket, och det är att de 

ofta slår sig ihop i grupper. Många arbetar tillsammans och ingen enskild får äran för någon 

av produkterna, andra arbetar enskilt men delar på kostnader såsom kontor och verkstäder. 

Och några går tillsammans för att styrka sitt varumärke. Konstellationerna är många men alla 

skapar de kreativa mötesplatser där man kan utveckla sina idéer genom samtal med andra.36 

 

1.5 Metod 
 

För min undersökning av hur designerrollen tidigare gestaltats och därmed om designgrupper 

som fenomen är något nytt, var en kvalitativ undersökning nödvändig för att sätta Front och 

Form us with love i ett historiskt perspektiv. Detta för att förstå huruvida de båda grupperna 

står för något nytt samtidigt som det också finns uppenbara likheter med hur en del 

konstnärer arbetar idag. 

 

Till att börja med har jag gjort en översikt av de båda gruppernas arbete. Här har jag granskat 

hittills genomförda projekt och arbetsprocesser. Som källor har jag använt de båda 

gruppernas hemsidor men också tidskrifter och böcker. För att fördjupa mig ytterligare i hur 

grupperna framställs har jag också valt att i anslutning till de båda presentationerna göra 

                                                 
33 Extra Ordinary, Stockholm, Kulturhuset 27.8 – 21.11 2005 (Kulturhuset utställningskatalog), s 6 
34 Ibid, s 8 
35 Treijs Erica, ”Varmfront i Tensta”, Svenska Dagbladet, 2004-08-03 
36 Konceptdesign, Stockholm, Nationalmuseum 28.4 – 2.10 2005 (Nationalmuseum utställningskatalog nr 643), 
s 17 
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analyser där jag studerar form och funktion, material, dekorationer och mönster och färg och 

titlar. 

Den här modellen har jag hämtat från Sara Kristofferssons avhandling Memphis och den 

italienska antidesignrörelsen där hon använde den som ett instrument för att analysera det 

kritiska förhållningssättet i deras verk.37 Syftet med analyserna är att ge en uppfattning om 

gruppernas olika formspråk för att sedan använda dem när jag svarar på frågan om hur 

grupperna framställs i media och i andra sammanhang. 

 

Som jag nämnt tidigare har jag valt att fördjupa mig i grupperna Front och Form us with love 

och för att ta reda på deras tankar kring arbetet i grupp gjorde jag intervjuer med de båda 

grupperna. I båda fallen använde jag mig av strukturerade kvalitativa intervjuer. I mitt arbete 

var kvalitativa intervjuer att föredra då de ger en möjlighet att försöka förstå människors sätt 

att resonera. Strukturerade intervjuer innebar att jag visste vad jag skulle fråga om och att jag 

höll mig inom ett ämne.38 Intervjun med Form us with love utfördes med hela gruppen 

närvarande i deras lokal i Stockholm, intervjun spelades in med diktafon och skrevs sedan ut 

i sin helhet. Innan intervjun hade jag skrivit upp de frågor jag ville ställa i lämplig ordning, 

jag valde att inte dela ut frågorna till gruppen innan intervjun eftersom jag ville att nästa fråga 

skulle vara öppen beroende på de svar jag fick på tidigare frågor. Intervjun flöt på bra med 

undantag för bitvis dåligt upptagningsljud. 

 

Gruppen Front kontaktades angående möjlighet till gruppintervju men på grund av tidsbrist 

från deras sida intervjuades medlemmen Charlotte van der Lancken per telefon. Här spelades 

intervjun in med inspelningsfunktionen på min mobiltelefon och skrevs sedan ut i sin helhet 

efter att jag fört över ljudfilen till min dator. Jag är också medveten om det faktum att 

intervjun med van der Lancken kan verka något missvisande i det här sammanhanget då jag 

vill ta reda på hur alla i gruppen uppfattar gruppens arbete. Jag tvivlar dock på att det här 

skulle innebära ett problem i min undersökning då medlemmarna i gruppen oftast ger 

enskilda intervjuer vilket van der Lancken påpekade inledningsvis. På grund av svårigheterna 

med att samla alla fyra är de därför vana vid att föra talan för hela gruppen. 

 

Med intervjuerna vill jag ta reda på gruppernas egna åsikter kring fenomenet designgrupper. 

Intervjuerna kommer att redovisas i en löpande text som är indelad i teman som jag valt ut 

                                                 
37 Kristoffersson Sara, Memphis och den italienska antidesignrörelsen, Diss. Göteborg 2003, s 17 
38 Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, 2005 s 14 -20  
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genom att studera intervjuerna. Med hjälp av intervjuerna avser jag att besvara de två 

frågeställningar. 

 

I den tredje delen gör jag bildanalyser av en bild på vardera gruppen som jag anser 

representera den bild som ges av dem i media. Analysen har jag valt att dela in i tre delar, i 

den första delen kommer jag att göra en formalanalys där jag främst fäster avseende vid hur 

bilden ser ut dvs. färgval, former, linjer m.m. Därefter ger jag gruppernas egna uppfattningar 

om hur bilden som ges av dem i media ser ut generellt. Till sist kommer jag att ge min egen 

tolkning av bilden utifrån ett populärkulturellt perspektiv vilket innebär att jag jämför 

bilderna med andra bilder som förekommer i dagens populärkultur. Med de här analyserna 

avser jag svara på min tredje och sista frågeställning. 

 

Genom de här tre delarna hoppas jag kunna ge svar på hur grupperna själva tänker kring 

arbetet som grupp, vilken bild av sig själva de vill sända ut till mottagaren, och hur media har 

valt att visa fenomenet designgrupper. 
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2 Front 

2.1 Presentation 
Gruppen Front består av Sofia 

Lagerkvist, Charlotte van der 

Lancken, Anna Lindgren och 

Katja Sävström. De fyra träffades 

under utbildningen på Konstfacks 

industridesign linje, där gick de i 

samma klass sedan 1999. Med 

tiden började de märka att de uppskattade varandras verk och att de var intresserade av samma 

typ av saker inom formgivning. Gruppen Front bildades år 2003, och samma år gjorde de sina 

första projekt som grupp.39 Det första gemensamma framträdandet var på möbelmässan 2003 

med projekten Teknik i ny form och Form av djur. Med det tidigare ville gruppen vända på 

förhållandena till hemelektronik och ge föremålen en ny estetik som vi inte är vana vid.40 

Bland föremålen fanns högtalare i glas, en digital väckarklocka bakom tapeten, mp3-spelare i 

trä och hängande nummerupplysande m.m.41 I projektet Form av djur tog gruppen hjälp av 

djur och ställde sig frågan: Vad händer om inte vi kontrollerar formen, utan låter något annat 

göra det?42 Och frågan resulterade i en tapet med mönster framgnagt av möss, en hängare 

kramad av en orm, en lampa gjuten ur ett kaninhål m.m.43 

 

År 2004 tog medlemmarna i gruppen examen i industridesign på Konstfack i Stockholm, att 

nämnas skall också att några av dem också har läst inom andra områden före utbildningen på 

Konstfack, Charlotte van der Lancken är utbildad textildesigner, och har arbetat med det 

tidigare. Sofia Lagerkvist har arbetat med scenografi.44 Det stora genombrottet kom år 2005 

då den holländska designern Marcel Wanders bad gruppen att samarbeta med hans företag 

Moooi. ”Gör något som även min mormor skulle tycka om” sa Wanders.45 

                                                 
39 Tang Beverly, http://archinect.com/features/article.php?id=3922_0_23_24_M, 2008-01-09 
40 Emilsson Anders, “Pluralism, javisst!”, Form nr 1 2004, s 46 
41 Front design: http://www.frontdesign.se/portfolio.htm, 2007-11-24 
42 Tang Beverly, http://archinect.com/features/article.php?id=3922_0_23_24_M, 2008-01-09 
43 Front design: http://www.frontdesign.se/portfolio.htm, 2007-11-24 
44 Tang Beverly, http://archinect.com/features/article.php?id=3922_0_23_24_M, 2008-01-09 
45 Niléhn Mårten, ”Den stora festen”, Residence nr 5 2007, s 147-152 
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Gruppen bestämde sig för att intervjua 100 personer om vilka saker de verkligen tycker om i 

sina hem, och det visade sig ganska snart att många tyckte om praktiska saker, men också 

saker som hade en historisk betydelse. ”Vi bestämde oss för att ta fasta på detta, fast skruva 

det på vårt sätt, och då dök tanken upp om att göra något med djur” säger Katja Sävström.46 

Resultatet blev tre djur i fullstorlek, en häst med lampa och lampskärm mellan öronen, en gris 

med en bricka på och en kanin även den med lampa och lampskärm. Kollektionen kallas 

Animal things och visades första gången på Tokyo design Week där den väckte stor 

uppmärksamhet inom designvärlden.47 

 

Efter det stora genombrottet har gruppen hunnit med en hel del häpnadsväckande projekt, och 

flera av dem har tillkommit genom samarbeten med olika avancerade tekniker. I projektet 

Sketch furniture arbetade man med tekniken ”Motion capture”, en teknik som fångar upp 

rörelser och omvandlar dem till 3D-filer. Den här tekniken används annars när man överför 

kroppens reflexer till tecknad film.48 Dessa rörelser materialiseras sedan genom tekniken 

”Rapid prototyping” där en laserstråle läser av 3D-filen och bygger upp skissen lager för 

lager med flytande plast som sedan stelnar. Arbetet resulterade i stolar bord och lampor som 

tjejerna ritade i luften och som sedan tillverkades i vit plast.49 Ett annat häpnadsväckande 

projekt är kollektionen Magic där man inspirerats av trollerikonstnärer. Genom att träffa 

trollkarlar och studera trolleritrick på Internet och i böcker skapade gruppen en lampa där det 

ser ut som om skärmen är separerad från stativet och svävar fritt i luften och en rad andra 

avancerade möbler.50 

 

Men Front gör inte enbart föremål som kräver komplicerad och kostsam teknik; under tiden 

efter utbildningen på Konstfack har gruppen hunnit arbeta med både idébaserad formgivning 

men också med att skapa föremål för massproduktion.51 Gruppen har flera stora klienter så 

som svenska lampföretaget Zero, det svenska möbelföretaget Materia som bl. a tillverkar 

gruppens prisbelönade papperskorg bin, holländska Moooi som producerar den omtalade 

serie Animal things m fl. 

 
                                                 
46 Niléhn Mårten, ”Den stora festen”, Residence nr 5 2007, s 147-152 
47 Niléhn Mårten, ”Den stora festen”, Residence nr 5 2007, s 151. Front Design: 
http://www.frontdesign.se/newsupdate_JAPAN_cibone.htm (2007-11-02) 
48 Amsell Pia, et al: 17 svenska formgivare, 2007, s 235 
49 Front Design: http://www.frontdesign.se/newsupdate_JAPAN_TOKYO%20WONDER%20SITE_02.htm 
(2007-12-20) 
50 Niléhn Mårten, Den stora festen, Residence nr 5 2007, s 152 
51 Teleman Sara, Front i fokus, nr 1 2007, s 52 
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Gruppen arbetar också med interiörer och deras första stora uppdrag var att formge 

inredningen till Tensta konsthall år 2004, detta resulterade i en inredning som förändras 

kontinuerligt.52 Besökarna medverkade genom att placera klädkrokar på garderobsväggen, 

golvet målades med guldfärg innan det ströks över med grå färg och med tiden kommer 

guldfärgen att nötas fram. Längs med väggarna placerades gröna växter ut i krukor och 

eftersom de växer sju meter per år täcker de väggarna och snart taket, till sist fick en gammal 

hatad klassiker nytt liv då tjejerna bestämde sig för att ge den vanliga vita plaststolen nytt liv 

genom att förse dem med en lyxig läderklädsel.53 ”Vi ville se möjligheterna hos de vita 

plaststolarna istället för att bannlysa dem som vissa kommuner har gjort” säger Sofia 

Lagerkvist i en intervju i tidningen Form.54 

 

När Front intervjuas får de ofta frågor kring deras sätt att arbeta och varifrån de får sina idéer. 

”Alla våra produkter börjar med en diskussion – en frågeställning – och vi vill att det ska 

synas i den färdiga produkten” säger Anna Lindgren i en intervju i tidningen Form.55. För 

Front är processen den viktiga, och vare sig den slutar med ett unikt objekt eller en produkt 

för massproduktion är vägen dit det viktiga.56  Front arbetar idébaserat och vill inte kritisera 

designen, istället vill de undersöka den och visa vad en designer gör och inom vilka 

förutsättningar man kan jobba.57 Varje projekt dokumenteras med korta filmer som läggs ut 

på hemsidan.58 ”Om folk sedan de tittat på våra produkter ser lite annorlunda på sina 

vardagsobjekt, då har vi verkligen uppnått någonting” säger Anna Lindgren till tidningen 

Form.59 

 

Vid sidan om de stora projekten arbetar gruppen med utställningar, inredningar och de 

medverkar som föreläsare och i diskussioner, aldrig ensamma utan oftast två.60 

                                                 
52 Teleman Sara, Front i fokus, nr 1 2007, s 52 
53 Amsell Pia, et al: 17 svenska formgivare, 2007, s 235 
54 Mannfolk Lisa Marie, ”Älskade plaststol”, Form nr 4 2007, s 65 
55 Teleman Sara, ”Front i fokus”, Form, nr 1 2007, s 52 
56 Ibid, s 52 
57 Olsson Tomas, ”Formgivare i frontlinjen”, Konstvärlden & Disajn, nr 2 2004, s 65 
58 Amsell Pia, et al: 17 svenska formgivare, 2007, s 239 
59 Teleman Sara, ”Front i fokus”, Form nr 1 2 007, s 52 
60 Amsell Pia, et al: 17 svenska formgivare, 2007, s 232 
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2.2 Formanalys - Front 
Form och funktion: Att Front tycker om att experimentera och leka med formen råder inga 

tvivel om. Ett återkommande tema i deras projekt är att låta en utomstående faktor påverka 

den slutliga formen som i projektet Animal things där man överlät själva formgivningen till 

djur, och i projektet sketch furniture där man överlät den slutliga formgivningen till datorer. 

 61 62 I många av gruppens föremål kan man också känna igen vanliga föremål som gruppen 

ändrat genom att ta bort något eller sätta dit något och på det sättet ändra dess utseende och 

kanske också funktion. I kollektionen Found finns skåpet changing cupboard som ändrar 

utseende med samma teknik som reklamskyltar.63 Med hästar, grisar och kaniner i fullstorlek, 

och mormors gamla kudde i jätteformat har gruppen visat en stor lekfullhet. Så som många 

andra unga formgivare är Front också intresserade av förhållandet mellan föremålet och 

människan och det har de utforskat till exempel med kollektionen Teknik i ny form där man 

gett något så vanligt som elektronikutrustning nya former och nya utseenden.64 Och inne 

ifrån skåpet Ajar lyser ett inbjudande ljus likt ljuset från ett sagoland, men när du öppnar 

skåpet släcks det och kvar finns bara den vanliga vardagen.65 Fronts experimentella föremål 

kan verka omöjliga vid första anblicken men faktum är att alla går att producera rätt lätt 

menar Sofia Lagerkvist.66 

 

Material: Materialen varierar ständigt och tjejerna i Front drar sig inte för att lära sig något 

nytt. De använder allt ifrån trä och acrylplast till växter och chokladpappersfolié. Den 

tekniska kunskap som gruppen inte har söker de upp berättar de i boken 17 svenska 

formgivare.67 

 

Dekorationer och mönster: Trots lekfullheten i Fronts föremål är de ändå avskalade och 

enkla på något sätt. Ytan får ofta tala för sig och finns där ett mönster finns det en tanke 

bakom, i kollektionen Animal things finns ett rött bord med ett snirkligt mönster som löper 

över benen och upp över bordsskivan. Mönstret kommer ifrån insekter som ätit på träbitar; 

gruppen kopierade mönstret och förde över det på bordet. 

                                                 
61 Moooi design: http://www.moooi-online.com/index.php?page=collections&item=143, 2008-01-09, “Animal 
things” 2005 
62 Front design: http://www.frontdesign.se/, 2008-01-09, ”Sketch furniture” 2006 
63 Ibid, ”Found” 2007 
64 Ibid, “Teknik i ny form” 2004 
65 Ibid, ”Found” 2007 
66 Treijs Erica, ”Varmfront i Tensta”, Svenska Dagbladet, 2004-08-03 
67 Amsell Pia, et al: 17 svenska formgivare, 2007, s 232 
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Också vasen Changing vase är utsmyckad med mönster, fem olika om man ska vara exakt. 68 

Vasen är nämligen klädd i fem lager med folié och när du tröttnat på ett mönster kan du skala 

bort det översta och vasen får att nytt utseende tack vare ett nytt mönster. 

 

Färger: färgskalan varierar inte så mycket och gruppen håller sig mest till gråskalan med 

vissa inslag av trä och accentfärger som rött och rosa. Man skulle alltså kunna påstå att de 

håller sig till en väl definierad färgskala. 

 

Titlar: gruppen namnger oftast hela kollektionen och var sak har sitt eget namn. Namnet på 

kollektionen ger ofta en antydan eller en förklaring till vad projektet ”handlar om” såsom 

Animal things, Design by, Sketch fruniture och Found. På hemsidan finner man en kort text 

till alla projekt, där man kan läsa om idén bakom föremålet och kort hur processen därefter 

har sett ut. Ofta finns också en kort film där man dokumenterat projektet. 

 

”Vi vill inte ta något för givet och står inte för ett formspråk” har Charlotte van der Lancken 

sagt i en intervju i tidningen Konstvärlden & Disjan.69 Men visst kan man se att det finns 

något gemensamt mellan gruppens föremål, Front utmärker sig med sin experimentella 

lekfullhet och deras sätt att utforska rollen som formgivare genom att prova att låta andra 

faktorer styra arbetet. 

                                                 
68 Front design: http://www.frontdesign.se/, 2008-01-09, “Changing vase” 2007 
69 Olsson Tomas, ”Formgivare i frontlinjen”, Konstvärlden & Disajn, nr 2 2004, s 65 
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3 Form Us With Love  
 

3.1 Presentation 
Produktdesign, varumärkesstrategi, produktion, 

inredning och utbildning verksamhetsområdena är 

många.70 Gruppen Form us with love består av Petrus 

Palmér, John Löfgren och Jonas Pettersson. Efter tre 

år (2002 – 2005) på designprogrammet på Kalmar 

högskola gick de samman och startade sitt företag 

Form us with love. Sedan starten år 2005 har de fått 

flera uppdrag och har bildat sig ett namn i 

designsverige. Enligt dem själva finns det två starka 

anledningar till att de har lyckats så bra, den första är deras olika bakgrunder inom 

marknadsföring, grafisk design och det mera konstnärliga. Den andra anledningen anser de är 

de kontakter i branschen bland tillverkarna, däribland möbelföretagen som de tidigt skapade 

sig under designstudierna i Kalmar.71 

 

Efter starten har det gått undan, och Form Us With Love har redan blivit tilldelade 

designpriset red dot design award år 2006; avgörande i tävlingen var deras innovativa projekt 

Group of trees som de började med redan under tiden i Kalmar.72 De har också uttryckt sin 

design med projektet Bendable interior objects i den turnerande utställningen UNG 06/07. 

Utställningen är en arena för unga svenska designers och varje år väljs ett antal unga 

designers ut av en jury. Pristagarna får sedan delta i den turnerande utställningen som har för 

avsikt att visa svensk form i Sverige och utomlands.73 

 

Det första som möter dig på gruppens hemsida är en illustration med tre par händer som 

formar symboler för ledorden, innovation, interaktion och kärlek. ”Om innovationen är vår 

religion så kallas vår heliga bok för interaktionen” skriver de i sin presentation.74 Kärlek är 

det sista ordet och i en intervju i konstvärlden & Disajn säger Jonas Pettersson: 

                                                 
70 Sandström Anna-Karin, ”Från Kalmar with love”, Konstvärlden & Disajn, nr 1 2007, s 68 
71 Ibid, s 65 
72 Ibid, s 68 
73 Form Designcenter: http://www.formdesigncenter.com/ung0607/, 2007-11-20 
74 Form us with love: http://www.formuswithlove.se/flash.php, 2007-11-20 
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Den starkaste viljan är att hela tiden utveckla prylar med en tvist som ger den en ännu bättre karaktär 

och kanske en ytterligare funktion, att förbättra helt enkelt, det krävs lite kärlek för att åstadkomma tror 

vi.75 
 

Och mycket har de åstadkommit, sedan starten har de hunnit med en rad olika projekt, allt 

från att formge solglasögon till att rita ett bostadshus. Ett av de mest visade projekten är 

serien Bendable interior objects där processen började redan under studietiden i Kalmar, där 

lades grunden till hela serien med papperskorgen Bio bin med ett separat fack för 

pappersåtervinning. Serien har sedan utvecklats till att innehålla en klädhängare, ett bord, 

skrivbordsartiklar och en klocka. Projektet är utvecklat kring vår tids produktionsprocess där 

paketering, lagring, transportering och miljö är viktiga och heta ämnen. Föremålen är 

tillverkade i laserskuren återvinningsbar aluminium och levereras som en platt skiva där 

kunden själv får trycka ut delarna och vika ihop dem. Genom kunden själv monterar ihop 

föremålen kan man spara plats, minska kostnader och på så sätt också värna om miljön. 

Kollektionen produceras av företaget Bendable interior objects och finns att köpa hos flera 

återförsäljare.76 

 

Ett nytt förhållningssätt till design som vi kunde se en hel del av under utställningen Extra 

Ordinary på Kulturhuset i Stockholm (2005) var föremål som påverkades av användaren och 

som konsumenten själv fick vara med att skapa. Form us with love har skapat bordet/pallen 

SwopIt som är en tredimensionell möbel som kombinerad med tvådimensionell grafik. Här 

får användaren själv välja hur bordet skall se ut genom att placera textil, mönster eller papper 

mellan de två delbara akrylskivorna. På det här sättet skapar användaren en egen karaktär åt 

bordet.77 Också lampan Jelly Friends påverkas av användaren och reagerar när någon 

kommer nära. Jelly Friend består av en manetliknande kropp i silikon med justerbara 

silikonarmar som gör att man kan böja och vrida armarna och på så sätt skapa ett eget unikt 

uttryck. Meningen med produkten är att den skall utforska gränserna mellan artefakt och 

användare.78 

 

                                                 
75 Sandström Anna-Karin, ”Från Kalmar with love”, Konstvärlden & Disajn, nr 1 2007, s 69 
76 Bendable interior objects: http://www.bendableinteriorobjects.com/ 2008-01-08 
77 Form us with love: http://www.formuswithlove.se/flash.php (2007-11-17) 
78 Ibid, (2007-11-13) 
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Gruppen har flera av sina produkter i produktion och har flera stora klienter så som spanska 

UNO design, svenska lamptillverkarna Zero, Design House Stockholm som arbetar med både 

nya och mera etablerade designers, svenska möbeltillverkarna Materia m.fl.79 

 

Form us with love har gjort flera interiörer. På Nordic light Hotel gjordes under temat 

”Nightlight” sex specialtillverkade bord till lobbyn. Som tidigare antytts har man arbetat med 

föremål som reagerar på omgivningen vilket man gjort även här, bordens svarta yta reagerar 

med ett ljusfenomen när någon eller något rör vid dem. På restaurang ”Dahlbom på torget” i 

Åre har gruppen skapat ett ljuskoncept tillsammans med arkitekten Fredrik Hansson. Dessa 

två är bara några av de interiörer gruppen har gjort.80 

 

Efter sin egen utbildning har gruppen också hunnit med att undervisa. De har haft workshops 

på Forsbergs School, Pukeberg School of Design och på SVID (Stiftelsen Svensk 

industridesign). De har också blivit inbjudna till Mexico dit de åkte för att hålla en workshop 

på skolan Tecnologico de Montery.81 

                                                 
79 Form us with love: http://www.formuswithlove.se/flash.php 2007-12-04) 
80 Ibid, 2007-12-04) 
81 Ibid, 2007-12-05) 
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3.2 Analys – Form us with love 
 

Form och funktion: Gruppen har en stor mångfald i sitt arbete med formgivning och har 

som jag skrev tidigare formgivit allt från solglasögon till bostadshus.82 En gemensam 

nämnare för deras design är att den är enkel utan onödiga detaljer men det vore fel att kalla 

den för typiskt svensk design. Gruppen arbetar på ett nytänkande sätt och trots att man 

formgivit vanliga saker såsom lampor och bord finns det alltid någon liten tvist på dem som 

gör produkten unik. 

 

I likhet med Front liksom många andra designers som arbetar åt det konceptuella hållet har 

Form us with love arbetat med mötet mellan föremål och användare. Med bordet SwopIt där 

användaren själv kan påverka utseendet genom att placera tyg, papper eller något mönster 

mellan akrylskivorna.83 Och lampan Jelly friend som man kan böja och vrida silikonarmarna 

på för att skapa ett eget unikt utseende, och som reagerar med ett pulserande ljus när någon 

kommer nära.84 

 

Gruppen arbetar också med produktionsprocessen då man i framtagningen av kollektionen 

Bendable interior objects har tänkt på paketering, frakt och miljön genom att leverera 

föremålen som platta aluminiumskivor där kunden själv får trycka ut delarna och montera 

ihop dem.85 

 

Material: trots sina enkla föremål finns det något spännande i gruppens formgivning, genom 

att blanda material leker man med kontrasterna. Stolen Highway86 är gjord i stål men har en 

dyna i pressad filt vilket skapar en kontrast mellan hårt/kallt och mjukt/varmt. 

                                                 
82 Axcent of Scandinavia: http://www.axcent.se/ 2008-01-08, solglasögon våren 2007.  Form us with love: 
http://www.formuswithlove.se/flash.php , 2008-01-08, “Factory cottage” 2007  
83 Form us with love: http://www.formuswithlove.se/flash.php, 2008-01-08, “SwopIt” 2005  
84 Ibid, 2008-01-08. “Jelly friend” 2006 
85 Ibid, “Bendable interior objects” 2005-2007 
86Form us with love: http://www.formuswithlove.se/flash.php, 2008-01-08, “Highway” 2007 
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Gruppen har också visat nytänkande då de gjorde lampan Jelly friend87 med sin 

manetliknande kropp i silikon, ett material som man inte direkt associerar med lampor. Och i 

bordet SwopIt som jag nämnt tidigare i presentationen skulle man kunna påstå att 

akrylplasten spelar huvudrollen. Akrylplastens hållbarhet och genomskinlighet gör det 

möjligt att ändra utseendet på bordet genom att användaren själv kan placera ett valfritt 

mönster mellan skivorna. 

 

I dagens samhälle diskuterar man ofta miljön och valet av material har blivit viktigt, gruppens 

Bendable interior objects är gjorda i återvinningsbart aluminium. 

 

Dekoration och mönster: föremålen är enkla och sparsmakade och det finns inga 

dekorationer eller mönster. Istället har man lekt med formen och materialet och låter dem tala 

för sig själv. I några av gruppens föremål har man använt sig av olika välkända former som 

man förenklat som t.ex. den manetliknande lampan Jelly friend. Och i Group of trees har man 

lånat former från naturen i de stiliserade träden som fungerar som rumsavdelare. 

  

Färg: Färgskalan är enkel och man håller sig till gråskalan. 

 

Titlar: föremålen har enkla slagkraftiga namn som skvallrar om utseendet eller funktionen 

hos föremålet. De flesta av namnen ger starka associationer kring föremålens utseende så 

som Jelly friend, Highway och Bendable interior objects. 

 

Innovativt är ordet för att beskriva Form us with loves formspråk och arbete. 

                                                 
87Form us with love: http://www.formuswithlove.se/flash.php, 2008-01-08, “Jelly friend” 2006 
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4 Sammanställning av Intervjuer 

4.1 Vinna eller försvinna? 
 

Allt fler utbildar sig till designers och konkurrensen om jobben inom tillverkningsindustrin, 

på reklambyråer, arkitektkontor och på designföretag ökar.88 Vad gör man om man inte får 

jobb? 

 

Med en vilja att slå sig loss från den gamla myten om den kreativt skapande individen som ett 

ensamt geni, och ett ökat intresse för konceptuell formgivning är det inte förvånande att 

många också söker nya vägar i arbetet med design.89 Fasta anställningar är idag få och oftast 

inte eftertraktade heller.90 Många väljer idag att arbeta i grupp och för John Löfgren i 

gruppen Form us with love fanns det inga alternativ när det kom till valet att arbeta ensam 

eller i grupp. För honom handlar design om en dialog och då är arbetet i grupp självklart, 

”man kommer mycket längre i gruppen än som ensam” säger han.91 Tillsammans får man 

mod och kan ta sig an större projekt tror medlemmarna i Front som sedan starten har arbetat 

med utställningar, inredningar och andra stora projekt. ”Som grupp har vi klarat av att göra 

mycket fler saker och mycket mer avancerade saker” säger Charlotte van der Lancken.92 

 

Båda grupperna träffades under tiden de studerade på Konstfack respektive Designhögskolan 

i Kalmar och när studierna var klara var valet redan gjort. Medlemmarna i Front hade under 

studietiden märkt att de tyckte om att arbeta tillsammans och hade redan startat sitt företag 

när studierna vid Konstfack var klara.93 Även medlemmarna i Form us with love fann 

varandra under utbildningen och anledningen till att man startade ett företag direkt efter 

utbildningen var att man under studietiden gjort flera lyckade projekt tillsammans och fann 

arbetet tillsammans givande. 

 

                                                 
88 Helgesson Susanne, ”Slut eller början?”, Form, nr 4 2005, s 30 
89 Madestrand Bo, ”Ung form visar tänderna”, Dagens Nyheter, 2004-11-21 
90 Erica, “Svenska formgivare når framgång med originalitet istället för minimalism”, Svenska Dagbladet, 2006-
04-30 
91 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
92 Intervju med Charlotte van der Lancken per telefon, 2007-12-06 
93 Ibid, 2007-12-06 
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Gruppen är också överrens om att marknaden idag inte erbjuder så många jobb där man 

arbetar på det sättet som många unga formgivare idag arbetar på. De menar att det inte finns 

något mellanting mellan arbete på t.ex. en reklambyrå där arbetet riktar sig mycket mot 

marknadskommunikation eller arbete som traditionell formgivare som enligt dem svävar mer 

åt det konstnärliga hållet. Att starta ett eget företag innebar för dem att kunna göra vad de 

ville.94 

 

När gruppen Front bildades fanns redan designgrupper så som Uglycute, Research and 

development och de fyra som redan hade börjat jobba som grupper. ”Vi var många som 

frågade hur det var att arbeta som grupp och många var intresserade av det fenomenet” säger 

van der Lancken, och många började också samarbeta och forma grupper. Snart skulle de 

också märka att arbetet som grupp gav stor uppmärksamhet i utländsk media, många 

utländska journalister frågade om valet att arbeta som grupp då de fann det speciellt för just 

Sverige. Varför är det så vanligt i Sverige kan man undra? Charlotte van der Lancken tror att 

svenskar har lättare för att bilda grupper och att en av anledningarna till att det är mera 

sällsynt i andra länder är att många formgivare vill jobba som enskilda under sitt eget namn. 

Men även om man marknadsför sig som enskild formgivare samarbetar man alltid med olika 

människor under arbetsprocessen, ”det är nog väldigt sällan som någon arbetar helt själv även 

om man marknadsför sig under ett namn” menar van der Lancken.95 

 

4.2 Designerrollen hittar nya vägar 
 

Idag har många designers blivit mer mottagliga och öppna för samarbete menar 

medlemmarna i Form us with love. 96 Men att fenomenet designgrupper i sig skulle vara 

något nytt tror inte någon av grupperna. Redan på 1980-talet fanns grupper så som Memphis 

och Superstudios konstaterar de, och det är inte omöjligt att de har funnits som en förebild för 

dagens designgrupper menar van der Lancken.97 

 

                                                 
94 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
95 Intervju med Charlotte van der Lancken per telefon, 2007-12-06 
96 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
97 Intervju med Charlotte van der Lancken per telefon, 2007-12-06 
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Men dagens designgrupper skiljer sig något från t.ex. Memphisgruppen och Superstudios, 

främst i arbetsprocessen. Memphisgruppen startades av den italienska arkitekten Ettore 

Sottsass, som sedan skulle komma att bilda ett nätverk med ett tjugotal internationellt kända 

designers som under namnet Memphis formgav möbler och föremål. Dessa lanserades sedan 

med både designerns namn och samlingsnamnet Memphis, t.ex. design Ettore Sottsass för 

Memphis.98 Vad är det då som skiljer dagens designgrupper från tidigare grupper? 

 

4.3 Som en enad front 
 

Medlemmarna i Form us with love tror att dagens sätt att arbeta som grupp skiljer sig från 

tidigare gruppers då man idag arbetar med hela designprocessen tillsammans och tar alla 

beslut gemensamt. Arbetet innebär att man hela tiden måste ta emot kritik från varandra och 

motivera sina idéer något som medlemmarna tycker är positivt.99 ”För oss är det jätteviktigt 

att vi gör allt tillsammans” säger van der Lancken i Front. Gruppen bygger allt sitt arbete på 

sina idéer, och när något känns svårt diskuterar man det tillsammans för att slutligen komma 

fram till något bra.100 

 

Att ha olika kompetenser har varit en fördel sedan man startade sitt arbete som grupp 

konstaterar de båda grupperna. Flertalet medlemmar har erfarenhet från olika yrken och inom 

olika områden både innan och under studierna på Konstfack respektive Designhögskolan i 

Kalmar och genom dessa kompletterar de varandra väl anser de.101 Med tiden har också de 

båda gruppernas arbeten ökat i omfattning och behovet att dela upp ansvaret och arbetet 

emellan sig har blivit större. Medlemmarna i Form us with love har gått från att delta i alla 

moment i formgivningsprocessen till att dela upp ansvaret inom gruppen så att man var och 

en arbetar som enskilda projektledare. Men trots arbetsfördelningen är de noga med att alltid 

framstå som en grupp och aldrig som enskilda individer. ”Jag känner att det inte finns något 

värde i att lyfta fram oss som enskilda individer” säger Petrus Palmér.102 

 

                                                 
98 Hedqvist Hedvig, Svensk form – internationell design, 2007, s 181 
99 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
100 Telefonintervju med Charlotte van der Lancken, 2007-12-06 
101 Telefonintervju med Charlotte van der Lancken, 2007-12-06 och Intervju med Form us with love, 
Stockholm, 2007-11-28 
102 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
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4.4 Design i informationsåldern 
 

I en tid som denna när samhället näst intill svämmar över av information har vikten av att 

vara tydlig ökat enormt. Allt fler designers ser möjligheten att ”komma ut” med hjälp av alla 

de informationskällor som finns tillgängliga idag och det gäller att ha ett starkt väl definierat 

budskap. Genom att lansera alla sina produkter under namnet Form us with love vill 

medlemmarna i gruppen skapa en tydlighet som underlättar för eventuella kunder som vill 

kontakta dem. Form us with love blir ett varumärke, och med ett namn och ett telefonnummer 

blir det tydligt menar gruppen.103 

 

Hur gör då grupperna för att sprida information om sig själva och sina produkter? Båda 

grupperna anser att deras hemsidor är deras främsta kanal utåt. Form us with love har flera 

hundra träffar om dagen på sin hemsida, vilket är betydligt fler än de som går förbi och tittar i 

deras skyltfönster berättar de. Men hemsidor är inte det enda redskapet grupperna använder 

sig av när det gäller att marknadsföra sig genom Internet. På hemsidan youtube.com kan vem 

som helst ladda upp korta filmer gratis, dessa är sedan tillgängliga för allmänheten att titta på, 

något som både Front och Form us with love har nyttjat. Form us with love har lagt upp 

filmen ”Bio” som visar kollektionen Bendable interior objects.104 Och med filmen Sketch 

furniture visade Front hur de gick till väga när de gjorde möblerna i kollektionen med namnet 

Sketch furniture.105 Därefter har gruppen fortsatt med att ladda upp korta filmer där de 

beskriver arbetsprocessen i olika projekt.106 

 

Internet är ett framstående media för att sprida information anser medlemmarna i Form us 

with love som också har hakat på trenden med att ”blogga”.107 En blogg är en webbsida där 

man kan publicera inlägg om i princip vad man vill och medlemmarna använder den för att 

hålla intressenter informerade om betydelsefulla händelser i arbetsprocessen så som lansering 

av nya produkter m.m.108 

 

                                                 
103 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
104 ”Bio”, http://www.youtube.com/watch?v=TUq8B5W0ZKQ, 2008-01-12 
105 Sketch furniture: http://www.youtube.com/watch?v=8zP1em1dg5k, 2008-01-12 
106 Telefonintervju med Charlotte van der Lancken, 2007-12-06 och Sketch furniture: 
http://www.youtube.com/watch?v=8zP1em1dg5k, 2008-01-12 
107 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
108 Form us with love weekly: http://formuswithlove.se/weekly/, 2008-01-12 
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De båda grupperna är eniga om att Internet är ett av de mest framstående tillvägagångssätten 

när det kommer till att sprida information om sina produkter och sig själva. Här konkurrerar 

alla på samma villkor och endast talangen spelar roll menar medlemmarna i Form us with 

love.109 I övrigt skapar grupperna tillfällen för att marknadsföra sig genom att delta i 

utställningar och på föreläsningar. Vid dessa tillfällen träffar de människor som i sin tur 

sprider vidare information genom mun-till-mun metoden eller i form av tidningsartiklar. Men 

hur ser bilden som ges av grupperna i media ut? 

                                                 
109 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
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5 Bildanalys 
 

 

 

 

 
Filippa Knutsson  Front           Sahara Hotnights                     

5.1 Formalanalys - Front 
Bilden består av fyra centrala figurer som sitter på en plan yta. Tre av figurerna sitter upprätt 

riktade rakt mot betraktaren med benen i golvet. Den fjärde figuren sitter precis bakom de tre 

andra figurerna och för att vara exakt, mellan den första och tredje figuren från vänster. 

Figuren ser ut att sitta med benen uppdragna på den plana ytan och överkroppen vilande på 

figurens högra arm. 

 

Linjerna i bilden är horisontala och vertikala och tillsammans bildar de en rektangulär form 

vilket ger intrycket att en sammansatt helhet. 

 

Figurerna skiljer sig kraftigt från den röda bakgrunden. Bilden och framförallt den rektangulära 

kompositionen ger ett ganska tufft men säkert intryck. Figurerna är alla klädda i svart vilket 

förstärker bilden av en helhet. Den svarta färgen skapar också en stark kontrast mot den röda 

bakgrunden. Det enda som bryter av mot den röda och svarta färgen i bilden är ett skärp som bärs 

av den tredje figuren från vänster. 

 

Ljuset i bilden ser ut att komma rakt uppifrån men också svagt framifrån då de fyra 

figurernas ansikten syns tydligt. Den röda färgen lyses upp bakom figurerna och ger ett varmt 

sken över bilden. 

 

Bilden är tydlig och den rektangulära formen skapar balans och ordning i bilden. 

Proportionerna mellan figurerna och bildens totala yta gör att onödigt tomrum försvinner och 

fokus hamnar på det som är vikigt i bilden, nämligen figurerna. 
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Tomas Sandell  Form us with love  Kent  

5.2 Formalanalys – Form us with love 
 

Bilden består av tre figurer som står framför en svart vägg. Figurerna står på rad och är 

klädda i svart. De tre figurerna gör tecken med sina händer, den första från vänster bildar ett 

hjärta med sina händer, den andra pekar uppåt och den tredje hakar samman sina händer likt 

en länk. 

 

Linjerna i bilden är horisontella och vertikala och tillsammans bildar de en rektangulär form 

vilket ger intrycket att en sammansatt helhet. Även den genomgående svarta färgen förstärker 

intrycket av en helhet. Något som bryter av mot det svarta är medaljerna som de tre figurerna 

bär på bröstet på sina skjortor. 

 

I bilden kan man urskilja två ljuskällor, den ena kommer uppifrån medan den andra finns 

mellan figurerna och väggen bakom dem. Ljuskällan uppifrån kastar ljus på figurernas huvud 

vilket medför att figurernas ansikten halvt faller i skugga. Den andra ljuskällan lyser i sin tur 

upp väggen bakom figurerna vilket gör att de framträder tydligare i sina svarta uniformer mot 

den svarta väggen. Trots den svarta färgen finns det en svårdefinierbar värme i bilden, ljuset 

lyser upp delar av figurernas ansikten vilket bryter av mot det svarta. 

 

I den här bilden är det tydligt vad som står i centrum och genom ordning och statiskhet har 

man skapat balans i bilden. De avbildade figurerna fyller upp nästan hela bildytan och 

tomrummet runtomkring är begränsat vilket gör att betraktaren förstår vad som står i centrum 

i bilden. 
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5.3 Medias bild 
 

Vad tycker medlemmarna i Front och Form us with love om den bild som ges av dem i 

media? I en artikel i tidningen Form beskriver man Front som Skalmans och Ingrid 

Bergmans oäkta barn, uppfostrat av Ingvar Kamprad. Något som man tror är tacksamt för 

media att bygga på. Men medlemmarna i gruppen svarar att de inte bygger någon medveten 

image.110 ”Vi har fått väldigt många frågor om hur det är att jobba i grupp och det har ju 

säkert påverkat hur folk ser på oss” säger Charlotte van der Lancken.111  Gruppen tror också 

att journalister och andra vill att det skall finnas en myt kring dem och att de därför väljer 

vissa citat för att förstärka det. Men myten om oss byggs utifrån, säger Anna Lindgren.112 

 

”Det går ju aldrig att kontrollera media” anser medlemmarna i Form us with love som är 

övertygade om att journalisterna skriver utifrån egna erfarenheter. Gruppen berättar att de 

inte är lika naiva nu som de var i början, nu känner de att de har något och förlora och att de 

artiklar som skrivits därför har varit ganska slätstrukna. Nu försöker man behålla glöden både 

vad det gäller produkterna men också det som finns runtomkring.113 

 

Bilden ovan är tagen på initiativ av gruppen i samband med en artikel. Medlemmarna 

arrangerade själva bilden och bestämde hur den skulle se ut. Tanken var att inte framstå som 

de tre namnkunniga designerna utan som en del av Form us with love. Gruppen ser nämligen 

Form us with love som en armé som i framtiden kan växa och innefatta fler kompetenser. 

Med bilden försöker gruppen standardisera bilden av designern genom att leka med 

schablonbilden av en typisk designer med svart polo och medaljer som står för 

designpriser.114 

 

”När man läser en artikel själv vill man gärna att det skall finnas någon vinkling på det, det är 

rätt viktigt, annars blir det ju som allt annat”, säger John Löfgren.115 

 

                                                 
110 Teleman Sara, ”Front i fokus”, Form, nr 1 2007 
111 Telefonintervju med Charlotte van der Lancken, 2007-12-06 
112 Teleman Sara, ”Front i fokus”, Form, nr 1 2007 
113 Intervju med Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 
114 Ibid, 2007-11-28 
115 Ibid, 2007-11-28 
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5.4 Egna reflektioner kring bilderna 
 

”Varför skulle man inte kunna ha ett ”band” bara för att man råkar vara formgivare?” säger 

textilaren Åsa-Hanna Carlsson i en intervju i Dagens Nyheter.116 Designerrollen idag har 

funnit nya vägar och jag tycker mig kunna se likheter mellan dagens designergrupper och 

dagens musikgrupper. Till vänster om bilderna på Front och Form us with love ovan har jag 

placerat bilder på svenska musikgrupperna Sahara Hotnights och Kent. Liksom Front består 

Sahara hotnights av fyra kvinnor i ungefär samma åldersgrupp som medlemmarna i Front, 

och gruppen Kent består i sin tur av fyra män. 

 

Om fallet nu hade varit annorlunda och vi inte hade vetat att två av bilderna föreställde 

designgrupperna Front respektive Form us with love och de andra två föreställde 

musikgrupperna Sahara hotnights respektive Kent. Skulle det då vara omöjligt för en i ämnet 

icke insatt att avgöra vilken av grupperna som gjorde vad? De fyra grupperna har skapat sig 

en image genom sitt sätt att framställa sig både stilmässigt och genom en tydlig profil. Detta 

oavsett om det har varit ett medvetet eller omedvetet val. Och i en tid då det är viktigt att ”ge 

sken” av något har gruppernas image förstärkt intrycket av dem som en helhet. 

 

Till höger om bilderna på Front och Form us with love finns bilder på kläddesignern Filippa 

Knutsson respektive arkitekten/designern Thomas Sandell. Filippa Knutsson driver sedan 15 

år tillbaka det framgångsrika klädföretaget Filippa K.117 Thomas Sandell arbetar som arkitekt 

och formgivare och driver sedan 1995 företaget SandellSandbergs tillsammans med Ulf 

Sandberg och Joakim Uebel. Företagets verksamhet är inriktad på arkitektur, design och 

reklam.118 

 

Knutssons och Sandells porträtt får här presentera bilden av den enskilda designern, en bild 

som på senare tid har fått sällskap av bilden på designgruppen. Porträtten på Filippa Knutsson 

och Thomas Sandell visar designern som vi är vana vid att se den, som en kreativ stark 

enskild individ. Denne presenteras ofta med en porträttbild som sedan följs av en text som 

redogör för designerns verk och utvalda bilder på verken.  

 

                                                 
116 Faxen Karin, ”Designkollektivboom. Formgivare i Göteborg slår sig samman i multidisciplinära grupper”, 
Dagens Nyheter, 2007-10-14 
117 Filippa K: http://www.filippa-k.com/#/about/company_facts, 2008-01-14 
118 Thomas Sandell: http://www.sandellsandberg.se/, 2008-01-14 
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6 Analys/Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka fenomenet designgrupper och söka dess rötter och 

utveckling i det tidiga 2000-talet. Utgångspunkten i undersökningen har varit grupperna 

Front och Form us with love som båda arbetar på ett i designvärlden nytänkande sätt. Som 

jag inledningsvis antydde bygger undersökningen på uppfattningen om att rollen som 

designer har förändrats och funnit nya vägar. Jag har valt att dela in den avslutande 

diskussionen i två delar. I den första delen kommer jag att svara på uppsatsen två första 

frågor, och i den andra delen svarar jag på uppsatsens sista fråga. 

 

6.1 Designgrupper – någonting nytt? 
 

Liksom konstnärsrollen tidigare har skapat nya vägar har också designerrollen sökt nya sätt 

att arbeta på. Jag har genom min undersökning kunnat urskilja mer eller mindre tydliga 

paralleller mellan konstnärers respektive designers dragning åt det konceptuella arbetssättet. 

Vad som visat sig vara speciellt för den konceptuella designen är att många som väljer att 

arbeta konceptuellt också arbetar i grupp. Men är fenomenet designgrupper något nytt? 

 

Jag har genom min undersökning kommit fram till att fenomenet designgrupper i sig inte är 

något nytt. Däremot har jag funnit att designprocessen idag ser annorlunda ut då många som 

arbetar i grupp väljer att göra allt arbete tillsammans och på så sätt tar de också alla beslut 

gemensamt. Tidigare förekom designarbete i grupp till större delen i det dolda med undantag 

för kända grupper så som Memphisgruppen och Superstudios. Med designarbete i grupp 

syftar jag på det arbete som sker med olika utomstående människor under en designprocess. 

För trots att man jobbar som enskild formgivare är det sällan denne genomför hela processen 

på egen hand. Under arbetets gång samarbetar designern ofta med olika sorters kompetenser 

så som leverantörer, olika typer av experter, marknadsförare m fl. 

 

Varför väljer man att arbeta i grupp och vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att 

arbeta i grupp? Efterfrågan på design idag är stor då många företag har insett fördelen med att 

låta design vara en naturlig del av företagets verksamhet. Men trots efterfrågan finns det inte 

tillräckligt med jobb till alla dem som väljer att utbilda sig på designrelaterade utbildningar. 

Konkurrensen är därför stor och många väljer att starta egna företag och allt fler tenderar 

också att slå sig ihop i grupper. 
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Genom min undersökning har det framkommit att en av anledningarna till att man slår sig 

ihop i grupper är att man tillsammans känner sig starka något som kan antas vara till stor 

hjälp i den konkurrens som råder. Vidare har det också framkommit att formgivare i grupper 

kompletterar varandra genom att var och en besitter olika kompetenser. Genom de spridda 

kunskaperna kan grupperna åta sig större och mer avancerade arbeten, något som vi också 

kan anta ökar deras chanser på marknaden. 

 

Vad som också är av intresse är att det under undersökningen framkommit att de få fasta 

anställningar som finns idag inte är eftertraktade bland många av dagens unga designers. De 

fasta anställningar som finns idag anses vara begränsade då de oftast tenderar att dra åt ett 

håll. Och för de formgivare som vill jobba över gränserna, det vill säga att de t.ex. vill arbeta 

med allt från mera konstnärliga projekt till ren industridesign, för dem finns det få alternativ. 

Genom att starta ett eget företag har man som formgivare större möjligheter att göra vad man 

vill. 

 

6.2 Hur framställs den nya typen av designer? 
 

Med större konkurrens är det viktigt att ha ett tydligt budskap. Den tredje och sista 

frågeställningen i min uppsats löd; hur framställs grupperna i media och i andra 

sammanhang? Vad som också känns relevant när jag försöker svara på den här frågan är hur 

grupperna själva framställer sig. 

 

Under undersökningen har det framkommit att designgrupper vill vara tydliga med att 

framställa gruppen som en helhet. I teorin beskrev jag begreppen storytelling, berättelse och 

design management. Där framkom att man genom att använda fyra budskap (planerade 

budskap, produkt budskap, service budskap och oplanerade budskap) kan sprida information 

om sitt företag. I undersökningen har det framkommit att grupperna har gjort medvetna val 

när det kommer till informationskanaler och att de både medvetet och omedvetet använder 

sig av de fyra olika budskap som jag beskrivit i teoridelen. 
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Genom förmågan att nå ut till en stor mängd människor har Internet blivit ett viktigt verktyg 

för grupperna när det kommer till att sprida information. Grupperna har genom egna 

hemsidor skapat plattformer där intressenter kan finns i stort sett all information de behöver. 

Här finns nyheter, produktinformation och kontaktinformation som uppdateras kontinuerligt. 

Många ser också möjligheterna med att utnyttja nya typer av informationsspridare så som 

bloggar och hemsidan youtube.com. Dessa typer av informationskällor hör till gruppen 

planerade budskap. 

 

Vidare använder sig grupperna av produktbudskap i samband med utställningar där gruppens 

produkter/föremål visas upp. Här får intressenten se produkterna och oftast finns också 

information om produkten tillgänglig. 

 

Genom personalens uppträdande, klädsel och omgivningen runt omkring sänder man ut ett 

service budskap. Och även om det är ett omedvetet val vill jag påstå att grupperna mer eller 

mindre använder sig av detta budskap. Jag är också medveten om att det i de fall jag studerat 

kan förekomma en viss påverkan från media när det gäller medlemmarnas klädsel vid 

medverkan i t.ex. tidningsartiklar. 

 

Tidningsartiklar i sin tur tillhör gruppen oplanerade budskap. Dessa budskap kan oftast 

grupperna själva inte kontrollera. Större delen av oplanerade budskap består av 

ryktesspridning, referenser och nyhetsrapportering i olika typer av media som t.ex. 

tidningsartiklar. 

 

Designgrupper förekommer ofta i dagstidningar och fackliga tidningar men de har också fått 

stor uppmärksamhet i utländska media. Hur ser då bilden av designgruppen ut i media, hur 

framställs de? Här vill jag hänvisa till stycket Egna reflektioner kring bilderna i den 

avslutande bildanalysen där jag utifrån mina egna tankar analyserar bilden som ges av 

designgrupper i media. 

 

”Nog vågar man påstå att svensk design står inför ett paradigmskifte” skrev Bo Madestrand 

i en recension i Dagens Nyheter. Och visst vågar man påstå det, frågan är om inte 

designerrollen också gör det. 

 

 

 39



7 Källor och anförd litteratur: 
 
7.1 Inspelade intervjuer: 

 

Form us with love, Stockholm, 2007-11-28 

 

Front, telefonintervju, Stockholm, 2007-12-06 

 

7.2 Webbadresser: 

 

Axcent of Scandinavia: http://www.axcent.se/ (2008-01-08) 

 

Bendable interior objects: http://www.bendableinteriorobjects.com/ (2008-01-08) 

 

Filippa K: http://www.filippa-k.com/#/about/company_facts, (2008-01-14) 

 

Form Designcenter: http://www.formdesigncenter.com/ung0607/, (2007-11-20) 

 

Form us with love: http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-20 - 2008-01-08) 

 

Form us with love weekly: http://formuswithlove.se/weekly/, (2008-01-12) 

 

Front design: http://www.frontdesign.se/portfolio.htm, (2007-11-24 - 2008-01-09) 

 

Front design, Tang Beverly, http://archinect.com/features/article.php?id=3922_0_23_24_M, 

(2008-01-09) 

 

Moooi design: http://www.moooi-online.com/index.php?page=collections&item=143, (2008-

01-09) 

 

Thomas Sandell: http://www.sandellsandberg.se/, 2008-01-14 

 40

http://www.axcent.se/
http://www.bendableinteriorobjects.com/
http://www.filippa-k.com/#/about/company_facts
http://www.formdesigncenter.com/ung0607/
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://formuswithlove.se/weekly/
http://www.frontdesign.se/portfolio.htm
http://archinect.com/features/article.php?id=3922_0_23_24_M
http://www.moooi-online.com/index.php?page=collections&item=143
http://www.sandellsandberg.se/


7.3 Tryckta källor: 
 

Allerholm Milou, “Det blev aldrig något i rondellen”, 2005, Moderna museet, Samtidskonst 

för lärare och andra intresserade, 2005 

 

A Walker John, Design history and the history of design, London, 1989 

 

Emilsson Anders, ”Pluralism, javisst!”, Form nr 1 2004 

 

Eriksson Yvonne & Göthlund Anette, Möten med bilder, Lund, 2004 

 

Extra ordinary, Stockholm, Kulturhuset 27.8 – 21.11 2005, (kulturhuset i Stockholm 

utställningskatalog) 

 

Faxen Karin, ”Designkollektivboom. Formgivare i Göteborg slår sig samman i 

multidisciplinära grupper”, Dagens Nyheter, 2007-10-14 

 

Grönroos Christian, Service management and marketing: a customer relationship 

management approach, Chichester, 2000 

 

Hedqvist Hedvig, Svensk form – Internationell design, Stockholm, 2007, andra upplagan 

 

Helgesson Susanne, ”Front”, 17 svenska formgivare, Stockholm, 2007 

 

Helgesson Susanne, “Slut eller början?”, Form, nr 4 2005 

 

Konceptdesign, Stockholm, Nationalmuseum 28.4 – 2.10 2005, (Nationalmuseum 

utställningskatalog nr 643) 

 

Kristoffersson Sara, Memphis och den italienska antidesignrörelsen, Diss. Göteborg, 2003 

 

Madestrand Bo, ”Ung form visar tänderna”, Dagens Nyheter, 2004-11-21 

 

 41



Mannfolk Lisa Marie, ”Älskade plaststol”, Form nr 4 2007 

 

Namu – designåret 2005, Stockholm, Nationalmuseum, (Nationalmuseum årsbok 2006) 

 

Niléhn Mårten, “Den stora festen”, Residence, nr 5 2007 

 

Nochlin Linda, ”Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?”, Konst, kön 

och blick, 1989 

 

Olsson Tomas, ”Formgivare i frontlinjen”, Konstvärlden & Disajn, nr 2 2004 

 

Sandström Anna-Karin, Från Kalmar with love, Konstvärlden & Disajn, nr 1 2007 

 

Strömberg Per, Upplevelseindustrins turistmiljöer, Diss, Uppsala, 2007 

 

Teleman Sara, ”Front i fokus”, Form  nr 1 2007 

 

Treijs Erica, “Svenska formgivare når framgång med originalitet istället för minimalism”, 

Svenska Dagbladet, 2006-04-30 

 

Treijs Erica, ”Varmfront i Tensta”, Svenska Dagbladet, 2004-08-03 

 

Trost Jan, Kvalitativa intervjuer, Lund, 2005 

 

Vessby Malin, ”konsthantverkare får mod tillsammans”, Dagens Nyheter, 2007-10-14 

 

Zetterlund Christina, Design i informationsåldern – om strategisk design, historia och 

praktik, Diss, Uppsala, 2003 

 42



7.4 Bildförteckning 
 

Filippa k: http://img.stern.de/_content/58/91/589107/mode3_250.jpg, (2008-01-13) 

 

Form us with love: Fotograf Jonas Lindström: http://www.formuswithlove.se/flash.php , 

(2008-01-13) 

 

Front: http://www.frontdesign.se/portfolio.htm , (2008-01-13) 

 

kent: http://www.kentpaus.com/blogg/filer/2007/10/kent-frack.jpg, (2008-01-13) 

 

Sahara hotnights: http://www.peaceandlove.nu/2007/img/artister/saharahotnights.jpg, (2008-

01-13) 

 

Tomas sandell: http://www.zero.se/econtent/img/47_bild1.jpg, (2008-01-13) 

 

Presentation av Fronts produkter: 

 

Bild: 1, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 2, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 3, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 4, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 5, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 6, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 7, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 8, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

Bild: 9, http://www.frontdesign.se/index.htm, (2007-11-02) 

 43

http://img.stern.de/_content/58/91/589107/mode3_250.jpg
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.frontdesign.se/portfolio.htm
http://www.kentpaus.com/blogg/filer/2007/10/kent-frack.jpg
http://www.peaceandlove.nu/2007/img/artister/saharahotnights.jpg
http://www.zero.se/econtent/img/47_bild1.jpg
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm
http://www.frontdesign.se/index.htm


Presentation av Form us with loves produkter: 

 

Bild: 1, http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-02)    

Bild: 2,  http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-02)    

Bild: 3,  http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-02)    

Bild: 4, fotografer: Anton Sucksdorff, Sesse Lind och Jonas Lindström, 

http://www.formuswithlove.se/flash.php , (2007-11-02) 

Bild: 5, fotograf: Fredrik Granvik, http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-02) 

Bild: 6, fotograf: Rolf Lind, http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-02) 

Bild: 7, http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-02) 

Bild: 8, http://www.formuswithlove.se/flash.php, (2007-11-02) 

 44

http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.formuswithlove.se/flash.php
http://www.formuswithlove.se/flash.php


8 Abstract 
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TITEL: Designerrollen – Rockgrupp eller geni? 

 Designergroups 

 

FÖRFATTARE: Elin Magnusson 

 

ADRESS: Georg Lückligsväg 

 352 52 Växjö 

 

TYP AV UPPSATS: C-uppsats 

 

VENTILERINGSTERMIN: Ht 2007 

 

I uppsatsen undersöks designerrollen så som den ser ut idag utifrån teorin om att 

designerrollen liksom konstnärsrollen har tagit sig nya uttrycksformer. 

 

I uppsatsen undersöks designgrupperna Front och Form us with love i syfte att söka svar på 

huruvida fenomenet designgrupper är något nytt. Men också för att ta reda på varför man 

väljer att arbeta som grupp och hur man framställs/framställer sig som grupp. Här hävdas att 

fenomenet designgrupper i sig inte är något nytt. Författaren framhåller dock att 

designerrollen har förändrats. 

 

Keywords: Designgrupper, Front, Form us with love, storytelling, berättelse, konceptdesign 

 45



9 Bilaga 1: Intervjufrågor    
 

1. Var i karriären tror ni att ni hade befunnit er om ni inte hade arbetat som grupp? 
 
2. Arbetar ni med några enskilda projekt? 

 
3. Fenomenet designgrupper, är det något nytt? 

 
4. Anser ni att det finns några förebilder till dagens designgrupper? 

 
5. Hur tog ni steget att bilda en grupp? 

 
6. Ni har olika bakgrunder var det en fördel när ni startade gruppen? 

 
7. Är det ett medvetet val att framställa sig som en grupp? 

 
8. Ni har en blogg och har lagt ut filmer på youtube, är det ett medvetet val? 

 
9. Vilken är er främsta kanal utåt? 

 
10. Finns det något ni inte skulle göra? 

 
11. Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att arbeta som grupp? 

 
12. Ni har förekommit en del i media, hur tycker ni att de framställer er? 

 
13. Finns det någon fråga ni trodde att jag skulle ställa eller någon fråga som jag borde 

ställa? 
 

Fråga endast till Form us with love: 
 
Bilden med uniformerna, i vilket sammanhang är den tagen? 
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