
	  

Taste	  for	  Waste	  är	  en	  göteborgsbaserad	  designerduo	  som	  arbetar	  med	  socialt	  entreprenörsskap.	  Genom	  ett	  
nära	  samarbete	  med	  hantverkare	  i	  Kisumu,	  Kenya	  skapar	  man	  lokala	  arbetstillfällen	  och	  återvinner	  skräp	  
som	  senare	  blir	  till	  accessoarer	  och	  inredningsprodukter.	  

	  
 
Pressmeddelande, Göteborg, 2016-01-12 
 
Skräp från Kenya blir till nordisk design 
 
Göteborgsbaserade designerduon Taste for Waste tar använda cykelslangar från Kenya och 
förvandlar dem till accessoarer och inredningsprodukter i nordisk design. Med stöd från bland 
andra Sida och Chalmers har duon tagit på sig uppdraget att minska Kenyas växande 
miljöproblem och höga arbetslöshet. Nu ställer de ut på Formex 2017. 
 
– En designer måste inte bara ta fram bra och smarta produkter för konsumenten, vi har också ett 
ansvar att bidra till en bättre miljö. Cykelslang orsakar stor nedskräpning i Kenya och släpper ut gifter 
vid förbränning. Dessutom attraherar vår design svenska konsumenter som via sitt köp bidrar till att 
skapa hållbara jobb åt en lokalbefolkning som annars lever under svåra ekonomiska förhållanden, 
säger Pernilla Persson, designer Taste for Waste. 
 
Den första kollektionen från Taste for Waste innehåller bland annat halsband, flugor, fodral för 
läsplattor och grytunderlägg. Ett krav är att produkterna ska produceras av återvunnet material. 
Dessutom måste de gå att producera med hjälp av enkla verktyg som saxar och stickor. Därför är alla 
produkter gjorda av begagnade cykelslangar som hantverkarna kan köpa in för så lite som 1 kr styck 
och som dessutom är ett enkelt material att arbeta med. 
 
– Vi har haft smala ramar att arbeta med men det är riktigt häftigt att vi nu har produkter klara för den 
svenska marknaden. Det här ger en framtidstro till kenyanska hantverkare och är dessutom ett steg på 
vägen att minska Kenyas miljöproblem, säger Jenny Fingal, designer Taste for Waste. 
 
Taste for Waste ser redan ett stort intresse för produkterna som nu säljs i Sverige och ställs ut på 
Designmässan Formex 18/1. Tanken är att investera allt överskott till fortsatt samarbete med 
hantverksorganisationen Zingira Community Craft som företräder de lokala hantverkarna och på så 
sätt skapa fler hållbara jobb på plats. 
 
Om Taste for Waste 
Aktuella med: Står i monter B14:11 under Formex-Mässan i Stockholm, 18/1-21/1. 
Grundare: Jenny Fingal, Danmarks designskola och Pernilla Persson, Högskolan för design och 
konsthantverk i Göteborg. 
Gör: Tar skräp och skapar produkter i nordisk design. 
Mål: Minska Kenyas miljöproblem genom att göra skräp till snygga designprodukter samt skapa 
hållbara arbetstillfällen för fattiga hantverkare i Kenya. 
 
Taste for Waste har skapats med stöd från Mistra Urban Futures som verkar för hållbar 
stadsutveckling runt om i världen (www.mistraurbanfutures.org). Bakom Mistra Urban Futures står 
bland andra Sida, Chalmers och Västra Götalandsregionen. Taste for Waste stöds även av 
Konstnärsnämnden. 
 
För mer information samt produktprover, kontakta: 
Pernilla Persson, 0733-12 17 46. 
Jenny Fingal, 0705-15 05 11 
e-post: mail@tasteforwaste.se 
www.tasteforwaste.se 


