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Svensk Form och ReTuna lanserar tävling för hållbar design 
 

Hållbar inredningsdesign och cirkulär omställning i fokus när Svensk Form 
och återbruksgallerian ReTuna samarbetar. Tillsammans lanserar de 
tävlingen Omformera för att uppmuntra formgivare till kreativa och hållbara 
lösningar.  
 
Världens äldsta designförening Svensk Form och världens första återbruksgalleria ReTuna 
bjuder tillsammans in till en tävling för inredningsdesign med fokus på återbruk, 
“upcycling” och förädling av spillmaterial. Tävlingen är öppen för alla; designers, 
hantverkare, slöjdare och entusiaster och vinnaren utses den 7:e mars 2020 i Eskilstuna , i 
samband med ReTunas hållbarhetsfestival med tema inredning & design. 

- Vi måste bli mer hållbara och minska vår konsumtion. Vi vill uppmuntra designers att 
med nya kreativa lösningar ta hand om det vi har och förvandla spillmaterial till inredning, 
säger Anna Bergström, centrumledare för ReTuna och utsedd till näringslivets mäktigaste 
samhällsförändrare 2019 av tidskriften Veckans Affärer. 

Trend-Stefan och IKEAs hållbarhetschef i juryn 
I juryn ingår bland annat Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA Sverige, Stefan Nilsson, 
trendanalytiker mest känd som “Trend-Stefan” och Anna Bergström, centrumledare för 
ReTuna. Tävlingsbidragen bedöms utifrån form och funktion samt hållbarhetsaspekter. 
Även säljbarhet och produktionsmöjligheter blir viktiga faktorer när vinnaren ska utses. 

Vinnaren får en egen pop-up butik 
Vinnaren erbjuds en pop-up-butik på ReTuna i ett år framöver och samtliga finalister 
kommer att visas upp i en digital utställning på omformera.se, fysisk utställning på ReTuna 
och senare under våren även i Örebro. Anmälan är öppen fram till 10 januari 2020.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xvoRN_X7XWxR0sbS8aHnNS8pS3y8AcFD


 

- Hållbarhetsfokuset har vi haft länge, men det har aldrig varit viktigare än nu att vi får en 
bred uppslutning. Det finns kreativa krafter överallt och vi ser fram emot bredd på både 
bidragen och bland de tävlande, säger Simon Tullstedt, vice ordförande för Svensk Form i 
Örebro län. 

Eskilstuna och Örebro visar vägen 
Tävlingen arrangeras av ReTuna i samarbete med Svensk Forms regionalförening i Örebro 
län. 

- Mycket av designvärlden är fokuserad på våra storstadsområden. Nu visar Eskilstuna och 
Örebro att det händer spännande saker i hela landet som lyfter vikten av design och 
hållbarhet, säger Mats Widbom, VD Svensk Form. 
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