
#minsverigebild2016
Välkommen till en kreativ workshop och fotoutställning där teknik möter 
design och nyanlända ungdomar inspireras för framtiden. Vi bygger egna 
kameror och fotograferar på temat #minsverigebild2016. Följ med på vår 
resa från analogt hantverk till sociala medier!

Onsdag 6 juli kl 10.00–18.00
Workshop och samtal. Drop in!

Kom och bygg din egen lådkamera och fotografera analogt. Samtala med ungdomar, fotografer, 
designer och politiker. Fotografera digitalt och lägg upp på Instagram under hashtaggen 
#minsverigebild2016. Vår namnkunniga jury utser tre vinnare – fina priser står på spel! 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke gästar kl 14.30.

Plats: Science Park, Kaserngatan 1.

Torsdag 7 juli kl 12.00–13.30
Fotoutställning, prisutdelning och panelsamtal.

Se onsdagens alster i en annorlunda fotoutställning. Lyssna till Teknikföretagen, Svensk Form och 
Konstfack som diskuterar sina gemensamma utmaningar med breddad rekrytering till respektive 
bransch.

Paneldeltagare: Amelie von Zweigbergk (chef industriell utveckling, Teknikföretagen), 
Ewa Kumlin (vd Svensk Form) och Maria Lantz (rektor Konstfack).

Plats: Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.

Varför gör vi detta?

Genom praktiskt skapande vill vi överbrygga språkbarriärerna och inspirera nyanlända ungdomar 
att utforska sina kreativa förmågor. Vi vill öka ungdomarnas insikt om vad teknik- och designyrken 
har att erbjuda och göra branscherna mer inkluderande och tillgängliga för alla, oavsett bakgrund.



Sverige 2016 står inför en stor utmaning; flera branscher skriker efter kompetens 
och nya infallsvinklar, men attraherar en alltför homogen grupp. Utvecklingen 
går alldeles för långsamt när det gäller att få fler studenter med olika bakgrund till 
konst-, design- och teknikutbildningar. Den mångfald som finns i det svenska sam-
hället i övrigt idag återspeglas inte i utbildningarna och på arbetsmarknaden. Det 
behövs en breddad rekrytering till design- och teknikbranschen där olika talanger 
tas tillvara. Men hur åstadkommer vi detta?

Teknikföretagen, Svensk Form och Konstfack menar att nyckeln ligger i att öka 
ungdomarnas insikt i vad teknik- och designyrken har att erbjuda. Samtidigt måste 
respektive bransch göras mer inkluderande och tillgänglig för alla, oavsett bak-
grund. Vi vill öppna upp de slutna rummen för många fler och är övertygade om 
att framtidens samhälle blir både bättre och rikare genom vital mångfald.

Därför gör vi en gemensam satsning i Almedalen. Vi bjuder in nyanlända ungdom-
ar från ett flyktingboende i Visby till en workshop inom ramen för konst, design 
och teknik. Tillsammans med designer, fotografer, politiker och lokala ungdomar 
bygger vi lådkameror och gör en resa från analogt hantverk till sociala medier. 

Vi ses 6-7 juli i Almedalen!

/Teknikföretagen, Svensk Form och Konstfack

”Vi vill öppna upp de slutna designrummen för 
många fler och är övertygade om att framtidens 
samhälle blir både bättre och rikare genom vital 
mångfald, där olika uttryck och Sverigebilder kan 
leva tillsammans.” 

Ewa Kumlin, vd Svensk Form.


