
Olika form för samma funktion
Är du törstig? Då har du många olika dryckeskärl att välja 
mellan.  Alla är designade för att drickas ur, men ser olika ut 
beroende på när de används och vad du ska dricka.
Design är inte bara utseende. Lika viktigt är att en sak fung-
erar bra för dig som använder den. Hur väl fungerar till ex-
empel ett vanligt dricksglas i handen på en bebis?

I år är det designår och runt om i Sverige händer det 
spännande saker. Läs mer på www.designaret.se
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Det här är också design 

Kanske måste du höja sadeln på din cykel efter vintervi-
lan? Då använder du säkert en skiftnyckel. Skiftnyckeln de-
signades av en svensk uppfinnare som hette Johan Petter 
Johansson redan år 1892 och har under åren tillverkats i 
mer än 100 miljoner exemplar över hela världen. 
Bra design blir aldrig omodern. Runt omkring oss finns 
massor av prylar, möbler och grejor som någon har desig-
nat. Se dig omkring! Hur många designade saker använder 
du varje dag?

I år är det designår och runt om i Sverige händer det 
roliga saker. Läs mer på www.designaret.se
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Vill du slå dig ner en stund? 
Det är viktigt att sitta bekvämt. Men har du tänkt på att du 
sitter på olika sätt beroende på vad du gör? En köksstol är 
till exempel väldigt bra vid köksbordet, men inte lika skön 
att se på TV i. Och en skön mysfåtölj passar inget vidare vid 
skrivbordet. Kan du komma på vilka tillfällen de här möblerna 
är designade för? 

I år är det designår och runt om i Sverige händer det 
spännande saker. Läs mer på www.designaret.se
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Gammal design i ny form
År 1956 designade Hugo Blomberg, Ralph Lysell och Gösta 
Thames en helt ny sorts telefon, kallad Ericofon eller ”Ko-
bra”. Ericofonen var världens första telefonapparat som var 
gjord i ett stycke. Under årens lopp har Kobran blivit populär 
att samla på både i Sverige och utomlands och kan kosta 
över tusen kronor i en antikvitetsaffär. 
Bra design blir aldrig omodern. Runt omkring oss finns mas-
sor av prylar, möbler och grejor som någon har designat. Se 
dig omkring! Vilka av dagens prylar tror du kommer att vara 
designklassiker om femtio år?

I år är det designår och runt om i Sverige händer det 
roliga saker. Läs mer på www.designaret.se
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