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Svensk Form har under tre 
år drivit projektet Deadline. 
Syftet med projektet är att 

bredda 
rekryteringen 
till designhögskolor och  
att verka för ett mera  
inkluderande designklimat.





Hundratals 
workshops och 
föreläsningar har 
genomförts över 
hela landet. 

Vi har mött allt  
från femåringar  
till gymnasieelever 
i förorten till de 
som går på för-
beredande konst- 
och designskolor.





Vi har valt coacher till 
Deadline som har extra 
kraft, mod och envishet. 
De har saknat stöd hemma, inte  
haft förebilder och saknat nätverk att 
använda sig av. Trots detta kämpade  
de sig till en roll inom konst och design. 

Därför har de varit perfekta föreläsare 
och inspiratörer för de som vi vill nå.





Under 2013 anlitades Moses 
Shahrivar, tidigare vinnare i  
Moderådets program Rookies,  
för att nå ut till ungdomar på  
gymnasieskolor. 

Han arbetade med t-shirtworkshops, 
filmer och inspirationsföredrag.





I augusti 2014 deltog Deadline genom 
Moses med en monter i ungdomsfestival- 
en We are Stockholm i Kungsträdgården. 
Montern bjöd på omfattande information 
om konst- och designskolor och yrket.  



Ungdomarna fick möjlighet att med enkla 
medel skapa egen konst på plats. Festi-
valen var en succé med mer än 200 000 
ungdomar, och Deadlines monter var  
hela tiden full av intresserade tonåringar.



Under 2013 anlitade Svensk Form  
Karin Ahlin som coach och föreläsare. 

Karin är formgivare och var tidigare 
student vid Konstfack, där hon idag  
undervisar och deltar i antagnings- 
processen. Med en brokig bakgrund 
utan tydliga förebilder brinner hon  
för målet med breddad rekrytering. 

Hon har föreläst samt hållt Pecha- 
Kuchor, workshops och publika fram- 
trädanden i projektet Deadline hela  
vägen från Malmö till Umeå.





”Tack för en jättebra föreläsning! 
Det var väldigt nyttigt för mig och 
flera i klassen att höra hur du har 
tänkt genom åren, och att din väg 
inte har varit spikrak. Ångrar att 

jag inte sökte till någon konsthög-
skola i år. Vågade inte, helt enkelt. 

Hade varit jättebra att höra dig  
tidigare! :) Vet några som skulle  
ha behövt höra det du sa igår,  

min sambo och min pappa  
bland andra.” 

Mail från studerande efter  
Karin Ahlins föreläsning på  

Sigtuna Folkhögskola. 





I samband med politikerveckan  

i Almedalen 2014 initierade vi en  

workshop, “Talang finns överallt!”.  

Barn fick under två timmar prova  

att gå konstskola. 

Workshopens syfte är att inspirera  

och öppna upp tankarna på denna 

yrkesbana tidigt. Förebilder är otroligt 

viktiga och att förstå att detta kan vara 

en möjlig väg, kan vara avgörande 

för barnets framtida val av yrkesbana.

Workshopen nominerades till  

utmärkelsen “Hetast i Almedalen”.





“Den här workshopen kommer  
förändra barnens liv. Jag känner  
att jag är del av något stort när  
jag ser det här. Jag önskar att jag  
fått göra detta när jag var fyra år.”

Linda Johansson, projektledare Design S 









I november 2014 höll vi ett seminarium  
där vi bjöd in personer som engagerat sig  
i projektet. Vi sammanfattade Deadline och 
Talang finns överallt, diskuterade lärdomar 
och blickade framåt.





Hur går vi vidare?  
Karin Ahlin spånar  
olika möjligheter.





Kan man flytta 
workshopen till  
andra platser?



En sådan plats 
skulle kunna 
vara Ikea.

Platser där många  
människor från olika  
grupper möts, där  
både både föräldrar  
och barn finns.



Det finns ett stort 
behov av att 
fortsätta Deadline. 
Många skolor har 
bett oss komma 
tillbaka nästa år 
för att ge samma 
föreläsning för en 
ny kull elever. 



Det är viktigt att  
börja möta studie- 
och yrkesvägledare, 
föräldrar och  
politiker, samt att  
nå och inspirera de 
yngre barnen med 
fler workshops inom  
Talang finns överallt.
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Workshop Fisksätra: http://vimeo.com/108539606
Intervju med Li Edelkoort: http://vimeo.com/96962140
Svensk Form i Almedalen: http://vimeo.com/99882797
Deadline i Almedalen: http://bambuser.com/v/4744663



Följ Deadline i 
sociala medier
Facebook:
www.facebook.com/SvenskForm

Instagram:
@svenskform #ungsvenskform 
#projektdeadline

Blogg: 
www.fruform.se


