
Hur designar man för framtidens användare i en snabbt föränderlig värld? Morgondagens 
medborgare, konsumenter, kunder med individuella behov som inte nöjer sig med standard-
lösningar. Vilka krav ställs på fortsatt framgångsrika företag? Hur möter vi utmaningar 
med ökande migration, åldrande befolkning, miljö och hälsa med ny tjänsteutveckling?

Välkommen till DesignDagen – en hel dag och kväll för designbranschen i bred bemärkelse, 
för inspiration, kunskap, affärsnytta och internationella utblickar. DesignDagen innehåller 
seminarier under dagen och stor prisceremoni för Design S och Ung Svensk Form på kvällen. 

möt alice rawsthorn, li edelkoort, giulio cappellini & ross lovegrove

köp biljett på design-s.se
Pris 390 kr. Biljetten inkluderar samtalspass, prisceremonier och festligt mingel

Våra internationella jurymedlemmar är några av designbranschens stora namn. De håller 
föreläsningar under eftermiddagen och du möter dem i samtal med medlemmarna i den 
nationella juryn. Missa inte detta!

tema: the needs and desires of future users

program

12.00
design s-utställningen öppnar, arkdes.

14.00–18.00 
internationella föreläsningar & samtal 

arkdes stora auditorium. se nästa sida för info. 

18.30–21.00 
prisceremonier design s och ung svensk form, mingel och fest

arkdes foajé.

svensk form & arkdes bjuder in till
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14.00–18.00 föreläsningar och samtal

14.00–15.00 giulio cappellini
Design of the future: Designing a new 
Domestic lanDscape.

Följt av samtal med Hedvig Hedqvist och Marcus 
Engman, lett av David Carlson.

Giulio Cappellini är grundare och  kreativt  
ansvarig för den italienska möbelproducenten  
Cappellini. Han har en naturlig förmåga att sätta 
och förekomma trender och har bidragit till att 
skapa kvalitetsstämpeln för italiensk design av 
idag. En legend i designvärlden, inflytelserik  
producent och entusiasmerande föreläsare.

Hedvig Hedqvist är inredningsarkitekt, journa-
list och författare, verksam under decennier i vår 
designvärld.

Marcus Engman designchef  för IKEA och enga-
gerad i IKEAs projekt Democratic design.

David Carlson arbetar som designstrateg och 
kreativ ledare. Han har grundat bl.a. David  
Report, Designboost och David Design.

15.00–16.00 alice rawsthorn
tomorrow’s citizens. what will they 
neeD anD want from Design?

Följt av samtal med Malin Zimm och Jakob Lind, 
lett av Mathilda Tham.

Alice Rawsthorn är ett världsnamn inom design, 
som skribent och författare. Hon skriver för den 
internationella New York Times och Frieze, och 
är avsändare till boken ”Hello World: Where  
Design Meets Life”, som undersöker den föränd-
rade designens roll i våra liv.

Malin Zimm är forskare och doktor i arkitektur, 
idag utvecklingschef  på White arkitekter, verksam 
som skribent, arkitekturkritiker och föreläsare. 

Jakob Lind är VD och en av grundarna av  
kommunikationsbyrån Futurniture, en stark  
kreatör och kommunikationsstrateg.  

Mathilda Tham är professor vid Linnéuniver-
sitetet, och metadesignforskare vid Goldsmiths/
London, hon arbetar i ett gränsland mellan  
design, framtidsstudier och hållbarhet. 

16.00–17.00 ross lovegrove
reflections of the growing misappro-
priation of wealth – how this challen-
ges Designers to reclaim the objectives 
of science anD humanity at its core.

Claes von Hauswolff  samtalar med Ross  
Lovegrove. Fortsatt diskussion med Fredrik  
Magnusson och Stina Nilimaa Wickström.

Ross Lovegrove är industridesigner och visionär. 
Hans design anses vara en revolutionerande hy-
brid mellan vetenskaperna och vårt århundrades 
estetiska uttryck. Han tar industridesign till dess 
absoluta topp med sin kunskap, nyfikenhet och 
sitt mod.

Claes von Hauswolff är Brand Director på VON 
HAUSWOLFF. Han är en av Sveriges ledande 
experter inom varumärkesutveckling. 

Fredrik Magnusson är Design and Experience  
Director på Ericsson. Tidigare drev han ett av 
våra ledande industridesign- och innovationshus 
samt var designchef  på Iittala/Fiskars Home. 

Stina Nilimaa Wickström är Vice President 
Product/Design Management på WallVision och 
styrelseordförande i Svensk Form.

17.00–18.00 form talks business
Forms redaktörer samtalar med bland andra:  
Anders Rune, Teknikföretagens chefsekonom, 
om varför företag som satsar på design är mer 
lönsamma.
Bengt Sundström, ägare och grundare av  
Lauritz.com om visioner för koncernens framtid.
Niklas Myhr, Social media & global marketing 
professor, Chapman university.

designdagen arrangeras av svensk form och arkitektur- och designcentrum, stockholm
tack till lauritz.com iaspis, teknikföretagen, sb seating, ikea, tillväxtverket, 

göteborgstryckeriet, m.print, hotel skeppsholmen


