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Lena Håkanson
Design MFA
Född 1965
UTBILDNINGAR I URVAL
Master of fine art-examen 1998 i produktdesign från HDK, Högskolan för design och
konsthantverk vid Göteborgs universitet
Jag har även längre väv- och sömnadsutbildning.
ARBETE OCH UPPDRAG I URVAL
Universitetslektor i design på Institutionen för design på Linnéuniversitetet sedan 2008
(60% tjänstgöring).
Sedan 1998 driver jag mitt företag non stop design. Jag arbetar huvudsakligen med
tre verksamheter: freelancedesign, undervisning samt eget konstnärligt/designarbete.
Freelancedesign:
Huvudverksamheten har varit freelancedesign, främst textil produkt- och mönsterdesign. Exempel på kunder är: IKEA,
AB Småland, Färg & Form Sweden, Bigso Box, Kardelen, Almedahls, Strömma, Hemslöjden i Blekinge och Kronoberg,
Karsondas (Indien) m.fl.
Eget konstnärligt/designarbete:
Jag gör unika arbeten där jag ofta kombinerar tryck och broderi. Ibland resulterar det i utställningar, ibland arbetar
jag mer experimentellt.
Mellan 2001- 2011 gjorde jag en egen kollektion för mitt företag. Den bestod mestadels av handtryckta textilier, men
även andra mönster- och textilprodukter som ”Sy ditt eget julpynt”-kit.
Undervisning:
Universitetslektor i design på Institutionen för design på Linnéuniversitetet sedan 2008. Där undervisar jag i ämnen som
textil produktdesign, screentryck, mönsterdesign, kreativa processer samt handleder studenter i designprojekt.
Övergripande fokus på utbildningarna är hållbarhet. Jag undervisar på kandidat- och masternivå.
Jag har varit lärare på Folkuniversitetets förberedande designutbildning Art-tex i Växjö.
Jag anordnar även kurser och workshops i egen regi i min studio genom mitt företag samt leder kurser i bland annat
Hemslöjden i Kronobergs och Skånes regi.
Jag har arbetat med textil i olika former i hela mitt yrkesverksamma liv. Förutom design har jag arbetat som
övervävare, slipssömmerska, med hemslöjd och allt-i-allo på ett flaggföretag.
SEPARATUTSTÄLLNING
”Jag är lycklig” Separatutställning på Smålands museum 2012
JURYBEDÖMDA SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR I URVAL
”Kryss- en utställning om korsstygn” Smålands museum i samarbete med Hemslöjden i Kronoberg 5/9 2020 -10/1 2021.
Inbjuden som en av tre utställare.
”Under rådande omständigheter” Vandalorum i Smålands konstarkivs regi. 19/9 2020 - 10/1 2021 För yrkesverksamma
konstnärer och designers boende i Småland.
”Slöjdvägar” Kulturgatan Bodafors 2020 I utställningen deltog inbjudna designers, konsthantverkare och slöjdare.
”Sydosten united” Jurybedömd utställning på Kalmar konstmuseum 2019
”Sydosten” Jurybedömd utställning på Kalmar konstmuseum 2017
”Bäst i Sverige” – textil. Virserums konsthall 2014. I utställningen deltog inbjudna designers, konsthantverkare och
slöjdare.
”Krona och krans” -smycka till fest och bröllop. Vandringsutställning 2007-2012, med utgångspunkt i olika kulturers
folkliga seder och slöjdtraditioner. Inbjudna konsthantverkare och slöjdare deltog.
”100 tankar om konsthantverk” Riksutställningars och Konsthantverkscentrums jurybedömda vandringsutställning som
pågick 2005-2008.
”Dukar i taket” Hemslöjderna i Kronoberg, Halland och Jönköpings län bjöd in 12 designers, konsthantverkare och
slöjdare för att förnya takdukstraditionen. Vandringsutställning som började sommaren 2005 på Huseby bruk och
pågick till 2009.
”Sydosten” Jurybedömd utställning på Kalmar konstmuseum 2004
”Till hands i köket” Handduksutställning på Form/Design Center, Malmö 2001
”Svenska former” Jurybedömd vandringsutställning med svensk design visad i Gdansk, Warszawa, Vilnius, Riga, Tallin
och Kalmar 1999-2000.
”Examensutställning” från HDK på Röhsska museet, Göteborg 1998
UTSTÄLLARE PÅ MÄSSOR
Heimtextil-mässan i Frankfurt 1999 och 2000
Formex-mässan i Stockholm 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010
Möbelmässan (Stockholm furniture fair) 2005, 2006
STIPENDIUM I URVAL
Erik Langemarks stipendiefond 1994
Karlskrona kommuns kulturutbildningsstipendium 1995
Springerska fonden 1995
Estrid Ericsons Stiftelse 2003, 2007
August Ringnérs stipendiefond 2007
Mer information och bilder på www.nonstopdesign.se
Instagramkonto @lenahakanson
Kontakt lena@nonstopdesign.se, 0708-34 15 88

