
Maxjenny Forslund står i sin nyöppnade popup-butik på andra 
våningen i NK. På golvet ligger en knallgul matta med ett av hennes 
karaktäristiska mönster. Den långa mattan blir som en catwalk och 
på den paraderar klänningar med utställda kjolar, sydda i sidenblan-
ka tyger med screentryckta mönster.

Hon nyper lite i tyget på en klänning med trycket ”Glimmer”, som 
skimrar i vitt, korall och blått.

– Det här är soluppgången som speglar sig i vattnet på mitt älskade 
Österlen, säger hon.

Alltid fickor i kjolarna
Samtidigt som hennes design andas fest och gala och används flitigt 
av kronprinsessan Victoria, något som fått försäljningen att ta fart, 
så är Maxjenny Forslund noga med att påpeka att hennes kläder är 
anpassade för vardagsliv.

Till exempel använder hon vitt viskostyg som grund för sina tryck 
istället för lyxigt, dubbelvävt silke.

– Silke är ett fantastiskt material, men det går inte ihop med livet, 
säger hon och berättar att hon häromsistens slängde in en smutsig 
klänning i tvättmaskinen och att det gick bra, samt att alla hennes 

vida kjolar har fickor.

– I den här kan du ha både nycklar och mobil! Jag utgår från vad jag 
själv vill ha ut av mina kläder. Lyckligtvis finns det en massa andra 
kvinnor som har samma behov som jag.

Är sin egen skyltdocka
Maxjenny Forslund är själv lika färgstark som sin design och vägrar 
klä sig i den gängse ”designeruniformen” helsvart.

– Jag har aldrig fattat poängen med det utan tänker att som designer 
så bär man såklart sina egna kläder för man är världens bästa skylt-
docka.

Hon växte upp på Österlen med en mamma som var modedesig-
ner och en pappa som var silversmed. När hon skulle gå gymnasiet 
flyttade hon hemifrån och blev inneboende i Lerum för att gå på 
konst- och hantverksteknisk linje i Göteborg.

– Jag försökte gå naturvetenskaplig linje, men det var inte för mig. 
Här var det ”the best of the best”, jag hade ingen aning om att 
gymnasiet kunde vara så kul. Samtidigt var det självklart för mig att 
jobba med design, jag är ju född in i det.

Maxjenny vägrar klä sig i ”designuniform” 
KulturDet tog fart när kronprinsessan Victoria dök upp i en av Maxjenny Forslunds kreationer.  

Nu har den färgstarka modeskaparen öppnat popup-butik i NK i Göteborg.



”De första två åren dök tvivlet upp”
I dag är hon bosatt i Köpenhamn och jobbar för fullt med att etable-
ra sig på den svenska marknaden. Även om försäljningen tagit fart så 
är det en tuff bransch att ta sig fram i.

– Jag är inte etablerad än, men jag jobbar på det. Eftersom jag starta-
de augusti 2016 så är jag ganska ung i branschen. De första två åren 
dök tvivlet upp ibland, men så kommer det in någon i butiken som 
ger mig värsta boosten och så orkar jag fortsätta hålla fanan högt.

 Vad är det viktigaste dina föräldrar har lärt dig?
– Att vara hel och ren och artig. Firmamässigt har jag lärt mig 
väldigt mycket av min mamma, som att vända på varje krona, vara 
grymt flexibel och kunna vända på en 25-öring.

Vad tänker du om modevärlden idag?
– Jag tycker att vi är inne i en jättepositiv tid, där det finns utrymme 
för quirkiness och gamla tanter i roliga glasögon och knasiga skor 
får ta mycket plats. Det finns en mångfald därute som är helt galen! 
Men det kan också vara jag som helt enkelt inte ser den minimalis-
tiska stilen.

Var ser du dig själv om fem år?
– Jag ska inte sticka under stol med att jag vill ha in mer folk i mitt 
företag. Jag springer maratonlopp varje dag som det är nu. Jag vill 
skala upp, men det är lättare sagt än gjort. Jag letar efter hur jag ska 
knäcka koden. Målet är att ha flera egna butiker. Det är inte lätt, 
men jag kommer nå dit inom fem år.
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