
Om designbyrån Ahnlund-Karlén

Ahnlund-Karlén, bestående av Anna-Ella Ahnlund och Åsa-Karin Karlén, har arbetat 
tillsammans sedan 2006 och deras främsta signum är kanske de uppmärksammade tänd-
sticksaskarna med citat av Ernst Kirchsteiger, Frökorten och Äppelkrokarna – vinnare av 
Årets Sak på DesignTorget 2008. 

Ahnlund-Karlén inspireras och arbetar med ting som ligger vardagen nära, ofta med en 
tydlig anknytning till naturen och årstiderna, ibland även med en stor portion humor.
Duon har nu gett sig in i en ny spännande bransch där de ser stora möjligheter ur ett design-
perspektiv. ”När vi gick på Beckmans upplevde vi att det fanns en prestige i att rita stapel-
bara stolar och det sporrade oss att gå åt andra hållet. Vi ville söka oss mot mer obruten 
mark” säger Anna-Ella Ahnlund.

Sedan 2007 har Ahnlund-Karlén även arbetat parallellt med att rita produkter för begravn-
ing och kyrkogård, ett eftersatt område vad gäller formgivning.  
I februari lanseras den första produkten i en kommande serie: kistan Stilla Regn, den första 
kistan på svenska marknaden helt i avsaknad av metalldelar. Kistan har en modern form-
givning med enkla och vackra detaljer och produceras och säljs av Rydéns i Nybro AB.  

”Vi tycker om att arbeta med förgängliga material och produkter. En produkt för 
kyrkogårdar vi arbetar med nu har en livslängd på några minuter efter att den har kommit i 
kontakt med vatten. Det är ett biologiskt nedbrytbart material, helt nytt i sitt sammanhang, 
och vi arbetar tillsammans med materialexperter för att få fram de exakta egenskaper vi vill 
ha” säger Åsa-Karin Karlén.
Ahnlund-Karlén har även gjort återkommande högttidsspecialer i TV4 Nyhetsmorgon, 
samarbetsprojekt med Ernst Kirschsteiger i olika former och arbetat med uppdrag för bland 
annat OBH Nordica, DesignTorget och Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn. 

Fakta Designbyrån Ahnlund-Karlén 

Designbyrån Ahnlund-Karlén består av Anna Ella Ahnlund och Åsa-Karin Karlén som 
träffades på Beckmans Designhögskola under sin utbildning och arbetar sedan 2006 tillsam-
mans med frilansuppdrag och egen produktion inom ramen för produktdesign.
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