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Alvar sätter formen  

 

Alvar Lundgren vid sitt egendesignade köksbord. Foto: Madeleine Laine 

 

Alvar Lundgren, 73 år, är industridesigner och har ägnat större delen av sitt liv åt design. 
Han har gett form till produkter i över 40 år och har inga planer på att sluta. 
– Jag har alltid nya projekt på gång som jag försöker lansera. 
 

I ett villaområde i Tuve bor Alvar Lundgren, 73 år. Han bor där tillsammans med sin hustru, 

konstnären Katarina Piotrowicz, 66 år. Villorna på gatan är kopior av varandra; vita stora 

trähus med blåa paneler som kantas av små välskötta trädgårdar. Men Alvar och Katarinas 

hem är allt annat än en kopia. Möblerna som fyller rummen är få men unika. 

– Alla möbler du ser här hemma har jag, i stort sett, designat själv. Det är inte så många som 

vet om det men det är kul, säger Alvar med ett leende.  

Han stryker sin hand över köksbordet vi sitter vid. Det är ett bord med ljus träskiva i bok och 

ben i stål. 
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– Den här har jag till exempel gjort, egentligen är det ett skrivbord. 

Alvar studerade industriell design på Konstindustriskolan i Göteborg. Därefter började han 

utveckla produktdesign. Alvar blev konsult och hade ett trettiotal olika kunder. Det var allt 

från stora bilföretag till fängelser och sjukvården. Han hade också kunder i England och 

Norge. 

– Jag har nog gjort allt. Från leksaker till möbler. 

“Vi var inte så formbara” 

Alvar tröttnade efter ett tag på att utveckla andras idéer. År 1975 startade han eget företag 

med sin bror, Anders Lundberg. Företaget fick namnet Proformgruppen. 

– Vi tänkte att vi kan lika gärna rita åt oss själva, som till alla andra, säger Alvar. Vi sysslar 

inte med kopiering, utan idéer och utveckling. Vi var inte så formbara, vi gjorde som vi 

tyckte. Då är det faktiskt bäst att göra det på egen energi. 

Alvar och hans bror Anders hade en lyckad verksamhet under många år men det har inte 

varit helt lätt.  

– Företag tror ofta att dom vet bäst själva, det vet dom inte alltid, säger Alvar. 

Det fick möbelföretaget Lammhult lära sig. Dom nekade en av brödernas idéer för att den 

var för komplicerad. Då valde bröderna att sälja till ett annat företag, Lustrum. Produkten 

blev en succé. 

År 2008 kom den ekonomiska krisen till Sverige och bröderna fick då svårare att sälja sina 

idéer till företag. Några år senare lade bröderna ner sin egna verksamhet. Dom flyttade 

istället över produktionen till företaget Space production i Västra Frölunda där Alvar än idag 

är anställd. 

Egen produktutveckling  

På sin dator visar Alvar upp en rejäl portfolio. Det är bilder på allt ifrån värmefläktar och 

myntsorteringsmaskiner till lampor och bord. Alvar visar också upp bilder från 

familjealbumet på sina döttrar Cecilia och Frida, på sitt barnbarn, bror Anders och på sin 

hustru Katarinas konstverk. När ett annat fotografi dyker upp på skärmen frågar Alvar 

plötsligt 

– Känner du igen henne? Det är min bror Anders dotter, Lotta. 

Det gör jag. Det är skådespelerskan och tv-profilen Lotta Lundgren i ung ålder. Kreativiteten 

verkar ligga i generna. 

“Oftast börjar skapandet med ett problem” 

Arbetet som industridesigner är något som alltid har varit självklart för Alvar. Han ser sig 

själv som en uppfinnare och problemlösare. 

– Oftast börjar skapandet med ett problem. Du har i uppgift att lösa något. 



Madeleine Laine   
 

   
 

Trots att Alvar är pensionerad slår han inte av på takten för det. Några gånger i veckan blir 

det arbete för Space produktion samtidigt som han driver egen produktutveckling. Han 

berättar att han alltid har gillat att hitta på olika saker, det finns alltid nya projekt att 

lansera. 

Får man tro kommer Alvar att fortsätta att designa i många år till. En man som vägrar att 

formas men som fortsätter att sätta formen. 

 

Klädhängaren MAST, designad av Alvar Lundgren. Foto: Madeleine Laine 

 

Källkritik: 

Alvar Lundgren, tfn; 0708256426 

 

Arbetsrapport 

Detta är jag mest nöjd med 

Jag är mycket nöjd över min vinkel, jag tycker att den blev intressant och jag tycker också att 

jag lyckas hålla den genom hela texten. Jag varvar personlig information med fakta och citat. 

Jag är nöjd över vem jag hittade att intervjua, som blev precis inom mallen för vad som kan 

kallas “en aktuell person”. En fördel med mitt intervjuobjekts ålder är att han har varit med 

om mycket, alltså mycket att berätta. Jag fick med mig mycket fint material hem, både i text, 

ljud och bild. 

På det hela taget är jag nöjd med texten som helhet. Särskilt med min ingress, inledning och 

brödtext.  

Detta tyckte jag var svårt 
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Jag tycker det var svårt at välja ut mitt material. Vi hade en intervju på nästan en timme där 

mycket hann sägas. Jag hade svårt att sålla vad som var viktigt för läsaren och fick lite 

“redovisningsplikt” gentemot mitt intervjuobjekt där jag kände att jag ville ha med så 

mycket som möjligt av hans berättelser. Att ta bort och korta ner var det jag hade mest 

problem med. Sedan hade jag svårt att få till ett bra avslut på texten, den skrev jag om ett 

antal gånger.  

Detta har jag lärt mig under övningen 

Jag vill tro att jag blir bättre och bättre på att intervjua efter varje reportage vi skriver. Jag 

var nervös inför mötet i början men det släppte ganska fort. Att sortera ett material och 

skriva personligt men med en tydlig vinkel har varit väldigt givande. Jag har lärt mig hur 

viktigt det är med anteckningar under en intervju, inte bara med en bandad intervju, då jag 

kunde gå tillbaka och titta på dessa för att kolla stavningar och årtal (hade ganska många 

namn och årtal i min text). Inte en enda gång behövde jag ringa mitt intervjuobjekt för att 

dubbelkolla uppgifter tack vare bra anteckningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


