
 

 

IKEA Museum öppnade 2016 och ställer ut Berättelsen om IKEA då, nu och i framtiden. IKEA Museum ligger 
i samma byggnad som världens första IKEA varuhus, som öppnade 1958 i Älmhult. IKEA Museum visar upp 
en huvudutställning i tre delar: Våra rötter, IKEA genom tiderna och Ingvar Kamprads många sidor. 
Museet har också många tillfälliga utställningar, en restaurang och en butik. 
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IKEA Museum producerar Ung Svensk Form 2021 
Älmhult: 1 april – 16 maj 2021  
 
Nu öppnar vi utställningen Ung Svensk Form 2021 på IKEA Museum i Älmhult. Tack vare att vi 
har ett rymligt museum har vi också unika möjlighet att ta emot besökare under säkra 
omständigheter. 
 
Årets utställning består av 26 verk från unga formgivare som på olika sätt kommer att bidra till att 
förändra och förbättra framtiden. Utmärkande för 2021 års utställning är att den visar prov på 
ovanligt stor variation och idérikedom. Gränserna mellan konst, design och konsthantverk är nästan 
utsuddade, en stark gemensam nämnare är istället hållbarhet.  
 
Det är lätt att glömma att Ung Svensk Form är en tävling där alla utställda verk är vinnare utvalda av 
en expert jury från över 400 bidrag. Några vinnare får även ett stipendium och ett av dessa kommer 
från IKEA.  
 
I år belönas formgivaren Qian Jiang och hans möbeldesign ”Outside the box”. Priset är ett 
arbetsstipendium med lön och boende under fem månader hos IKEA of Sweden i Älmhult, den del 
av IKEA som bland annat ansvarar för all produktutveckling.  
 
IKEA var för 22 år sedan med och startade Ung Svensk Form tillsammans med Svensk Form och har 
under många år varit engagerade samarbetspartners. Idag är det IKEA Museum som för första 
gången tillsammans med Svensk Form kurerar och producerar själva utställningen, som efter att 
den visas på IKEA Museum fortsätter till Umeå och vidare till Göteborg eller Borås för att sedan 
avsluta turnén på Form/Design Center i Malmö.    
 

- Vi är glada och stolta över att få att vara samproducent av utställningen Ung Svensk Form. 
Det är en fantastisk möjlighet för oss att bidra till att lyfta fram spännande unga svenska 
formgivare och designers och göra bra design tillgänglig för fler människor, säger Anna 
Sandberg Falk, curator på IKEA Museum.  

 
Ung Svensk Form 2021 är en samproduktion mellan Svensk Form och IKEA Museum, i samarbete 
med Kulturhuset Stadsteatern och Malmö stad. Utställningen öppnar snart på IKEA Museum i 
Älmhult men är du nyfiken kan du kika in redan idag på www.2021.ungsvenskform.se  
 
För intervjuer, bilder och ytterligare frågor vänligen kontakta:   
Jonas Grönlund, presskontakt, IKEA of Sweden  
Mobile: +46 738 526 069  
E-mail: jonas.gronlund@inter.ikea.com 
Web: www.ikeamuseum.com 
 
 


