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Bostad
Personligt. Elin Wiktorsson och Lina Lagström

” ’Grandpa’ är en hyllning till den 
gamla skomakarlampan och dess 
höj- och sänkfunktion. En teknisk 
lösning vi gillar. Lampan finns 
endast som prototyp.”  
 Foto: Kristofer Johnsson

”Vi vill göra rediga saker”

○○En gammal teknisk lösning kan 
generera en praktisk funktion om 
man tillämpar den på något nytt, 
och i ett annat sammanhang. Elin 
Wiktorsson och Lina Lagström 
snöade in på klädhängare. Det var 
år 2010 och kollektionen visades på 
Möbelmässan i Stockholm. Det gick 
bra. Året därpå, 2011, visades den 
på Formex. Det gick också bra.

Elin och Lina har en förkärlek för 
det enkla och skapar flexibla inred-
ningsdetaljer som underlättar var-
dagen. De insåg snabbt att hallen är 
eftersatt när det gäller praktiska pro-
dukter. Det var så allting började.

–○Man behöver inte vara trång-
bodd för att kläder ska samlas på 
någon jäkla stolsrygg, säger Lina 
Lagström.

–○Precis, säger Elin Wiktorsson 
igenkännande. 

Högar med halsdukar, mössor 
och vantar är ingen kul syn. ”Doll” 
kom till när Lina och Elin insåg att 
det behövdes en vettig klädställ-
ning för att de skulle sluta irritera 
sig på kaoset. Sedan kom ”Sindy”, 
en uppdatering av den klassiska 
herrbetjänten. Eller ”henbetjän-
ten” som Elin föredrar att kalla den. 

Lina bor i Göteborg. Elin i Stock-
holm. Hur lyckas man driva ett fö-
retag då?

–○Vi har olika kompetenser. För 
att uttrycka det konkret: Lina gasar 
och jag bromsar, säger Elin. 

Hatthyllan är ofta en trist historia 
som företrädesvis fungerar som 
ett sammelsurium av tröjor. Än så 
länge har det resulterat i ”Sindy” 
och ”Doll”. De laserskurna stålring-
arna ”Leaf” fungerar i badrummet, 
och är tänkta för handdukar och 
tidningar. Idén att ersätta gardero-
ben har aldrig varit på tal. ”Leaf” är 
snarare ett praktiskt komplement.

LagströmWiktorsson skissar 
för hand, och de börjar med funk-
tionen. Formspråket är enkelt, 
grafiskt, och de återkommer till 
cirkeln. Hjulet är basic, något som 
triggar kreativiteten. Dekorationer 
har ingen av dem något till övers 
för. Svaret är enkelt: de fyller ing-
en funktion och att addera är inte 
deras ”grej”. Ägnade de sig åt det, 
skulle de förlora sig själva. Trender 
är heller ingenting som intresserar 
duon. De föredrar att tala i termer 
av hållbarhet.

–○Med det avser vi rediga saker 
som fungerar, säger Elin.

Färgskalan är elegant, vit och 
svart. Poppiga och knalliga färger 
fungerar inte, även om Elin och 
Lina tycker att det är häftigt med 
färg. När de testat att göra en röd 
produkt kan man ge sig den på att 
någon frågar ”Finns den i svart eller 
vitt?” ”Nej, men antracit○…”

På sin höjd.
–○Hur det är att vara två? Allting 

blir tre gånger så bra. Vi kör våra 
vändor, och än har vi inte dragit i 
bromsen, säger Lina.      
Susanna Hellberg
sanna.hellberg@dn.se

Modifierade herrbetjänter. Väggfasta galgar. Formgivarduon Elin Wiktorsson och Lina 
Lagström tar ett grepp om hallen och ruskar om med nya, funktionella produkter.

” ’Leaf’ är en väggmonterad hängare som 
säljs i set om fem ringar. Vi gillar att de på 
ett enkelt sätt förvandlar väggarna till 
abstrakta konstverk. Ringarna är tillver-
kade i stålplåt och utskurna ur varandra, 
så det blir minimalt med spillmaterial.”
 Foto: Kristofer Johnsson

Elin Wiktorsson och Lina Lagström 
med ”Tree”. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Består av: Lina Lagström och Elin 
Wiktorsson, båda 30 år.
Gör: Ritar och producerar möbler 
och inredning. 
Gör också: Undervisar, klättrar och 
dricker italienskt rödvin.
Aktuella med: Herrbetjänten 
”Sindy”, som säljs på Designtor-
get och Norrgavel. På ”Äntligen-
Hemma mässan” den 30 mars till 
och med den 1 april ställer vi ut 
hos Nordic Design Collective. Till 
sommaren säljs galgen ”Spider” på 
Designtorget. 
Bästa formen: Cirkeln.
Formgivare: Naturen. Sjukt kly-
schigt, men vi står för det!
www.lagstromwiktorsson.se

LagströmWiktorsson.  
Formgivarduo

” ’Spider’ – galge och krok i ett. Den 
sitter fast på väggen och roterar 
runt sin egen axel. När du hängt 
väska och jacka på galgen, snur-
ras den mot väggen för att spara 
utrymme.” Foto: Kristofer Johnsson

” ’Sindy’ är något varje moderäv 
borde ha bredvid sängen. En mo-
dern herrbetjänt, eller som Elin 
säger ’henbetjänt’, med plats för 
en hel outfit.” Foto: Kristofer Johnsson


