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SVENSKA TRENDER OCH TRADITIONER

Från ett träskrin daterat 1562 till en stol av gummi från 
år 2000 – utställningen Hem och bostad spänner över 
närmare ett halvt millennium av möbler och inredning i 
Sverige. Varifrån kom influenserna? Hur har hantverket 
utvecklats? En möbelparad med tidstypiska föremål, 
samt flera återskapade hemmiljöer ger svar. Hem och 
bostad är en resa i form och färg genom tid och rum.

Kika in i en parstuga från tidigt 1700-tal. Gå vidare genom 
en paradsängkammare, så som den inreddes på Ulvsunda 
slott utanför Stockholm på 1670-talet. Stanna till utanför 
en del av bryggarbostaden på fjorton rum och två kök som 
stod klar på Södermalm i Stockholm på slutet av 1740-talet. 
Märk hur inredningen av vardagsrummet förändras från 
flerfamiljshuset från 1939, via 1958, till en lägenhet i ett 
nybyggt miljonprogramsområde från 1976.

Hem och bostad är en utställning som handlar om hur vi 
har bott och möblerat genom tiderna. Det är en utställn-
ing för både den kultur- och stilhistoriskt intresserade och 
för den som vill veta mer om färger, tekniker och material. 
Bland utställningens många föremål finns Axel Oxenstiernas 
stol från ca 1650, en miniatyrbyrå från ca 1750 som tillhört 
Gustav III som barn, Sacco-säcken från 1972 och lagerhyl-
lan Ivar som fortfarande står stadigt i många svenska hem.

Förr: Svensk bostad och Möblerade rum 
Nu: Hem och bostad
Den som besökt Nordiska museets tidigare utställningar 
Svensk bostad och Möblerade rum kommer att känna igen 
sig i delar av den nya utställningen Hem och bostad. Före 
detta Svensk bostad har genomgått en större omarbetning 
där parstugan, paradsängkammaren och bryggarbostaden 
finns kvar, men där resten av utställningen är ny. Nordiska 
museet visar nu fler möbler och föremål än tidigare och 
besökaren kan följa en tidslinje som börjar på 1600-talet 
och fortsätter fram till mitten av 1800-talet, där den tidigare 
utställningen Möblerade rum tar vid. Möblerade rum finns 
kvar i närmast oförändrat skick och visar tiden från mitten 
av 1800-talet fram till år 2000, vilket gör att den nya utställ-
ningen Hem och bostad spänner över närmare ett halvt 
millennium av möbler och inredning i Sverige.

Utställningen Hem och bostad öppnade 22 maj 2014 och visas tills 
vidare.

Hem och bostad

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 

Foto: Peter Segemark, Nordiska 
museet. 
Montage: Jonas Bäckman. 
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Utställningstexter 
Texterna och rubrikerna speglar uppdelningen i utställningen. 
 
Det här är en utställning om hur vi har möblerat och bott 
i Sverige under 400 år. Nytt och modernt eller vanligt och 
vardagligt. Möbler och inredningar handlar inte bara om att 
fylla en praktisk funktion. De kan även uttrycka identitet, 
signalera makt och status.   
 

1700–1730 

Parstugan
Det är tidigt 1700-tal och i parstugan bor en bonde, hans 
hustru, barn, piga och dräng. Det är ingen förmögen familj, 
men den äger sin mark och sitt hus. För att spara ved är bara 
ett av rummen, vardagsstugan, uppvärmt. Det är gårdens all-
rum, där man sover, äter och arbetar. Den öppna eldstaden 
används för uppvärmning, matlagning och för att få ljus. 
Parstugan var böndernas vanligaste bostad fram till 1800-ta-
lets slut.  

Väggfast

Möblerna i stugan var väggfasta. Att möblera i hörn och utmed väggar 
präglade böndernas stugor ända in på 1800-talet. Bänken fungerade både 
som sitt-, sov- och förvaringsutrymme. Vid högtidliga tillfällen plockades 
dynor fram. Textil var dyrt och vårdades ömt. Stolar var ovanliga hos 
bönderna i början av 1700-talet. Den som spann eller slöjdade satt på en 
pall. 

1600–1720 

1650
På 1600-talet byggdes den krigsmakt upp som gjorde Sver-
ige till stormakt. Krigets officerare belönades av kungen med 
adliga titlar och mark.
 Från 1600-talets mitt byggde och inredde svenska 
adelsfamiljer sina hem efter kontinentalt mode. Franskt, 
nederländskt och tyskt blandades. Makt, pengar och hög 
samhällsställning visades upp med möbler och inredning. 
Dyrbart och modernt som hos de europeiska furstarna.  

Kabinettskåp

Kabinettskåpen var 1600-talets praktmöbler. De tillverkades av Europas 
skickligaste hantverkare. Skåpen smyckades med dyrbara material som 
ebenholts, sköldpadd och pärlemor. Eller så imiterades materialen. På 
skåpen finns ofta bilder av antikens gudar, exotiska djur eller riddare till 
häst.

 I kabinettskåpen förvarades ädla stenar, exotiska snäckor och andra 
samlarobjekt. Föremål som berättade om sin ägares bildning och syn på 
världen. 

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 

Foto: Mats Landin,  
Nordiska museet. 
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Utländskt inflytande

Det var 1500-talets nordeuropeiska renässans som påverkade den sven-
ska möbelkulturen mest. De nya idéerna kom med tryckta förlagebilder 
och invandrad arbetskraft. Samma teknik, material och motiv användes 
för både fast och lös inredning. 

Mobilt

Väggfasta möbler var ett arv från medeltiden. Under 1600-talet förän-
drades boendet hos de mest förmögna. Nya möbler gjordes flyttbara. 
Långbänkarna trängdes undan av stolar. Kistorna ersattes av skåp. Det 
bärbara och flexibla blev centralt i inredningen. Det var praktiskt för 
adelsfamiljerna som ofta flyttade bohaget mellan sina olika hem.

Lösa dynor gjorde stolarna bekvämare, men markerade även status. För 
att slippa golvkylan kunde fötterna vila på stolens nedersta tvärslå. 

Mästerstycken

Städernas olika hantverkare hade sina egna sammanslutningar, skrå- 
ämbeten. Den blivande hantverkaren måste gå den utbildning som 
hantverkets skråämbete bestämt. Först efter godkänt mästarprov, mäster-
stycke, fick hantverkaren starta egen verkstad. I städerna kring Östersjön 
bestod möbelsnickarens mästerstycke från sent 1600-tal fram till mitten 
av 1700-talet av ett skåp av den typ som visas här. De stora skåpen gick 
att ta isär för att kunna flyttas. 

Möbeltapetserare – ett nytt yrke

Sittmöbler med fast stoppning och klädsel slog igenom vid 1600-talets 
mitt. Med det följde ett nytt yrke – tapetserarens.

 På 1600-talet kunde stoppningen vara av djurhår och halm, lagd på ett 
enkelt underlag av sadelgjord och grovt linnetyg. Ytterst monterades ett 
skinn, gyllenläder eller tyg. Senare utvecklades olika tekniker för att hålla 
stoppningen på plats. 

Paradsängkammaren

På 1640-talet lät fältherren greve Lennart Torstensson 
bygga Ulvsunda slott utanför Stockholm. Trettio år senare 
inreddes en paradsängkammare för hans son och sonhus-
tru: Anders Torstensson och Christina Catharina Stenbock. 
Hennes initialer är målade på eldstadens träpanel.
 Med inspiration från Frankrike blev barockens sängkam-
mare det mest statusladdade rummet i kungliga och adliga 
bostäder. En paradsängkammare var mottagningsrum 
för viktiga gäster. Det användes bara i undantagsfall som 
sovrum.  

Paradsängkammarens inredning

Rummets viktigaste möbel, sängen, är placerad i en alkov utformad som 
en romersk triumfbåge. Den textila klädseln för säng och stoppade mö-
bler var viktiga i en paradsängkammare.

 Ljuset kom från ljusstakar, den öppna spisen och fönster. Ljusstakarna 
stod på guéridoner, små enbenta bord. En väggspegel tillsammans med 

För information och 
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se
  

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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bord och två guéridoner i matchande utförande var en viktig möbel-
grupp i paradsängkammaren. 

1720–1770 

1750
Efter stormaktstidens slut ville staten få fart på Sveriges usla 
ekonomi. Konkurrenskraftiga svenska varor skulle ersätta 
importerade lyxföremål. Importen begränsades och viss 
lyxkonsumtion förbjöds genom så kallade överflödsförord-
ningar. Välståndet och utbudet av varor ökade gradvis. En 
förmögen och inflytelserik borgarklass växte fram i städer-
na. De tog till sig nya inredningstrender.  

Kina inspirerar

Under 1600- och 1700-talen var Kina ett land som fascinerade. De ostin-
diska kompaniernas skepp återvände med te, porslin och siden.

 Exotiska färgstarka mönster, nya former och tekniker inspirerade den 
europeiska tillverkningen. Föremål i kinesisk stil, kineseri, blev ett mode. 

Nya vanor, nättare möbler

Mjukt stoppade stolar, flyttbara små bord, byråar och sekretärer. Nu 
lanserades många av de möbler som används än i dag.

 Den svenska stolen fick sin moderna form, anpassad efter den män-
skliga ryggen. Bord för olika aktiviteter underlättade ett ledigare sätt 
att umgås. Runt fällbordet drack man kaffe eller te, spelade kort eller 
handarbetade. Vid sidan av det eleganta och dekorerade fanns praktiska 
vardagsmöbler hos alla samhällsgrupper. 

Rokoko

Det blommar och växer på textilier, väggar och prydnadsföremål från 
rokokon. Inspirationen kommer från naturen. Dekoren bygger på mus-
selliknande former, bågar och s-kurvor. Möblerna har mjuka linjer och 
runda hörn.

 Ordet rokoko har bildats av stilens viktigaste ornament, rocaille, 
som betyder konstgjord klippformation på franska. Rokokon uppstod i 
Frankrike. Stilen slog igenom i Sverige i mitten av 1700-talet. 

Bekvämt

Inredningen av kungliga slottet i Stockholm i den franska stilen rokoko 
satte trenden i mitten av 1700-talet. Rummen fick en inredning med mer 
ljus, klarare färger, bekvämare möbler och en mer ombonad karaktär.

Samma hantverkare som arbetade för kungahuset inredde förmögna 
köpmäns hus. Stilen spreds vidare till enklare borgerliga hem. Nya sätt 
att umgås ökade efterfrågan på lösa möbler. I Stockholms möbelbodar 
erbjöds kunderna det senaste. 

Snickarkonst

Att snickra en rokokobyrå och limma faner på ytor som var svängda 
i både djupled och höjdled, “dubbelt svepta”, var en ny utmaning för 
möbelsnickarna. Stommen tillverkades av stavar som limmades och bear-

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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betades till önskad form. För att få faneret att följa formen ytvecklades en 
ny teknik. Små rombformade fanerbitar fogades ihop till ett yttäckande 
rutmönster, parkettläggning. Skickliga möbelsnickare gav fasaden ett 
enhetligt rutmönster utan synliga skarvar mellan lådorna. 

1740–1750 

Bryggarbostaden
Bryggaren Johan Ernst Hartmans nya stora stenhus på Sö-
dermalm i Stockholm stod klart i slutet av 1740-talet.
Bostadshuset hade fjorton rum och två kök. Här bodde 
familjen: Johand Ernst, hustrun Anna Catharina, sex barn, 
pigor och drängar. Familjen tillhörde den nya välbärgade 
borgarklassen i Stockholm. Bostaden låg runt en gård till-
sammans med bryggeriets alla byggnader.  

Förmaket

Förmaket var hemmets samlingspunkt. Det va ett sällskapsrum, nästan 
som vår tids vardagsrum.

 I förmaket ställdes de finaste möblerna. Där kunde man ta emot gäster 
och umgås efter måltiderna, nära värmen från kakelugnen. Där kunde 
man dricka de nya modedryckerna te och kaffe, handarbeta, läsa eller 
roa sig vid spelbordet. Kanske spela ett parti l’hombre, ett populärt kort-
spel på 1700-talet. 

Nytt och gammalt

Inredningen i huset bakom dig är påverkad av engelskt möbelmode, 
stilen kallas senbarock. Ljuset kommer från ljusstakar och ljusplåtar på 
väggen. Spelbordet är modernt med en dubbelvikt skiva och inredn-
ing för brädspel. Det kinainspirerade golvuret och det stora skåpet hör 
till rummets prestigemöbler. Fajansbordet, nytt och exklusivt, har en 
vattentålig bricka för tillredning av te och kaffe. Stofttapeten på väggen 
börjar bli omodern. 

1770–1810 

1780
Tidens upplysningsidéer med anspråk på förnuft och veten-
skap gjorde tidningar och litteratur till en allt viktigare del 
av samhällslivet. Flera liberala idéer genomfördes. Adelns 
privilegier minskades och en stark medelklass växte fram.
Inredningen påverkades av modeinfluenser från Frankrike 
och England. När Stockholms möbelhandlare sålde på 
marknader ute i landet spreds moderna stilideal och till-
verkningstekniker.  

Stolar

De dyrbaraste stolarna stod i sällskapsrummen: förmaket och sängkam-
maren. De hade fast stoppning och var klädda med textil. Stolarna fick 

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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ofta sällskap av pallar, taburetter, i samma utförande. Matsalsstolar hade 
öppen rygg och lös sits. Sitsen var ofta läderklädd, lätt att torka av efter 
måltiderna. 

Flyttbart

Möblerna stod uppradade utmed väggarna och flyttades fram när de 
behövdes. Bord rullades lätt fram på små mässingshjul, trissor.

Förgyllda speglar var viktiga inslag i välbärgade hem. Till fest reflek-
terade de ljuset från lampetter och ljuskronor. Till vardags var rummen 
sparsamt belysta, ofta fanns bara en enda ljuspunkt. Ljus var dyrt och 
behövde vaktas. När man lämnade rummet tog man med sig ljuset. 

Gustavianskt

I början av 1700-talet kom smakimpulserna från Frankrike. Arkeologiska 
fynd från romerska ruinstäder gav upphov till ett nytt intresse för antik-
ens former. Möbler och inredningsföremål fick raka linjer, räta vinklar 
och symmetrisk dekor. Den nya stilen, nyklassicismen, kom under Gus-
tav III:s regeringsperiod och namngavs senare efter honom. 

Möbler i mahogny

Möbelmodet i slutet av 1700-talet kom främst från England. Den som 
ville inreda modernt köpte möbler av mörk slät mahogny.

Svenska stolmakare erbjöd en mängd olika stolar efter inspiration från 
engelska mönsterböcker. Stolarna fick ofta en mahognyimiterande måln-
ing i Sverige. I vissa delar av landet levde modellerna kvar långt fram på 
1800-talet.

Kakelugnen sparar ved

År 1767 presenterades en ny kakelugnskonstruktion. Den hade slin-
grande rökgångar som kunde magasinera värmen mer effektivt än de 
äldre kakelugnarna. Den nya tekniken var en revolutionerande upp-
finning. Den sparade ved. En brasa per dag räckte för att hålla värmen 
i ett rum. Tillsammans med en ny typ av innanfönster förbättrades 
klimatet inomhus betydligt. 

1810–1850 

1820
Början av 1800-talet var en orolig tid i Sverige. Ekonomin 
var svag, men landet återhämtade sig sakta. Tekniska förbät-
tringar och nya kommunikationer förändrade efter
hand människors sätt att leva.
 En växande medelklass ställde krav på att få ta plats i 
det nya samhället. Det borgerliga hemmet och familjelivet 
stod i centrum. Nu efterfrågades moderna inredningar till 
överkomliga priser.  

Empire och Karl Johan

Den tongivande stilen i början av 1800-talet kallas empire, efter Napole-

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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on I:s kejsardöme i Frankrike. Förebilderna hämtades från antikens Rom 
och det forntida Egypten. Krigiska symboler, fabeldjur och egyptiska 
ornament ingår i dekoren.

 Stilens svenska namn är Karl Johan efter kung Karl XIV Johan. 

Stolar med variation

Tidigare hade sittmöblerna varit målade. Nu användes faner även till 
soffor och stolar. Mahogny och björk var vanliga träslag. Den tidstypiska 
stolen hade sabelsvängda ben efter antika förebilder. En av tidens pop-
uläraste stolar har ryggen utformad som en antik sköld, pelta.

Stoppningstekniken förändrades. Stolarna fick höga stoppningar med 
skarpa kanter. På enklare stolar var sitsen svartmålad, likt läder eller 
tageltyg. 

Färg och kontrast

Med empiren kom klarare och starkare färger. Inredningarna blev mer 
textilrika med nya mönster och tygsorter. Golvmattor blev vanligare och 
gardinuppsättningarna fick komplicerade draperingar och tofsar.

Stolarnas klädsel kontrasterade mot polerad mahogny och förgyllda 
detaljer. Sidentyger med omväxlande släta och mönstrade ränder var 
moderna, liksom enklare tryckta och hemvävda tyger. 

Möbelgarnityr

Den långa soffan var typisk för tiden. Framför soffan ställdes ett di-
vansbord, en ny bordstyp. Soffa, stolar och bord tillverkades nu ofta i 
samma material och med samma dekor, i ett garnityr. Stolarna placerades 
mitt i rummet, inte längs med väggen som tidigare. Papperstapeterna 
slog igenom. Enfärgade väggar med tryckta tapetbårder var populära i 
borgerliga hem. 

Den del av utställningen Hem och bostad som tidigare hette 
Möblerade rum finns kvar i närmast oförändrat skick och visar 
tiden från mitten av 1800-talet fram till år 2000.

1870–1890
Under 1800-talets andra del förändrades Sverige snabbt. 
Industrier startades, sågverken gick för högtryck längs nor-
rlandskusten. Järnvägar byggdes så att människor, och den 
mångfald av varor som hade börjat produceras, på ett en-
kelt sätt kunde transporteras. Nya grupper i samhället skaf-
fade sig ekonomiskt starka positioner. De ville manifestera 
sin nyvunna sociala ställning med imponerande bostäder 
efter kontinentala förebilder. Industriledare, grosshandlare 
och högre tjänstemän bodde i stora stadsvåningar med rum 
i fil. 
 I industrialismens spår följde också nöd och djupa 
klassklyftor. Stora grupper sökte sig från landet till städerna 
för att arbeta i fabrikerna. Bostadsbristen för arbetarklassen 
var stor och de lägenheter som fanns var små och dyra med 
dålig standard. Ett hyreshus var som ett samhälle i minia-
tyr där över- och underklass bodde ovanpå varandra; den 

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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finaste våningen var 1–2 trappor upp medan arbetarfamiljer 
bodde högre upp i huset, ofta bara i ett rum och kök.

Historism/Stileklekticism 

Historismen kan inte beskrivas som en stil utan som flera uttryck som 
förekom samtidigt i det högborgerliga hemmet i staden. Det var t.ex. 
vanligt att sällskapsrummen inreddes med den bekväma nyrokokon och 
matsalen i den mer strama nyrenässansen.

 Mekanisering och storskalighet var nyckelorden för tiden, vilket 
medförde att fler och fler kunde köpa möbler och prydnadsföremål 
eller ta hem souvenirer från resor i Europa. Föremålens former mister 
sin nationella särart och förlagor till möbler spreds genom tidsskrifter 
och tryckta planscher. Möblerna går sällan att härleda till en enskild 
formgivare; former och dekorelement lånas, omvandlas och förnyas av 
möbelsnickerier och fabriker runt om i Sverige.

 

Del av salong i en stadsvåning 

1880-tal
Det bekväma och ombonade rummet är fyllt av föremål 
och textilier rika på mönster och färger. På golvet ligger en 
heltäckande brysselmatta. Tapeten är nästan dold av tavlor. 
De stoppade möblerna, fåtöljer, emmor etc, är i nyrokoko. 
På dem ligger antimakasser och på duken på bordet står en 
fotogenlampa. Hörnhyllan, en atenienn, är fylld med souve-
nirer, prydnader och fotografier av familjemedlemmar. En 
pärlbroderad skärm finns framför kakelugnen och i taket 
hänger en kristallkrona.

  

1890–1920
Under 1890-talet och in på det nya seklet växte flera vil-
laförorter upp runt Stockholm och andra städer, mycket 
tack vare de nya kommunikationerna. Det var framför allt 
de intellektuella och välsituerade som flyttade ut för att leva 
ett enklare och sundare liv. Impulserna kom från England.
 De radikala arkitekterna hade sociala ambitioner. De 
ville förbättra arbetarklassens svåra bostadssituation. Den 
bärande tanken var att ett vackert hem ger goda människor 
och goda, lyckliga människor skapar ett bättre samhälle. 
Det var så egnahemsrörelsen kom till under 1910–1920. 
Den gav ett stort antal människor, med begränsad ekonomi, 
möjlighet att genom fördelaktiga lån bygga små egna hus. 
Stora områden med egnahemsvillor växte upp utanför 
städerna. Detta gav en god boendemiljö och frisk luft i jäm-
förelse med den dåliga bostadssituationen i staden.
 Teknik med stor betydelse: centralvärme, rinnande vat-
ten, vattenklosett och elektricitet.
  

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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Jugend och sekelskiftesstil

Sekelskiftets nya inredningsideal uppvisar två sidor. Det ena idealet var 
en kraftig reaktion mot de mörka och textilrika inredningarna från his-
torismen. Istället ville man bo ljust, luftigt, hygieniskt och lättstädat. Carl 
Larssons bok Ett hem från 1899 blev den stora förebilden för svensk 
heminredning. Hans interiörer gav ett nytt friskt och luftigt intryck med 
ett nationellt drag. Ellen Key, som skrev Skönhet för alla år 1899, var en 
betydelsefull debattör. Hon personifierade oppositionen mot stilarnas 
tyranni och arbetarnas dåliga bostadsförhållanden.

 Det andra idealet utgick från den internationella inredningsstil som 
utmärktes av ytmönster, böljande linjer och stiliserade blomornament. 
Stilen fick namnet Jugend i Tyskland och Sverige och Art Nouveau i 
Frankrike och England. Inspirationen kom från naturen istället för från 
historien. Svenska formgivare inspirerades av engelska förlagor. 

 Tidens stora möbelarkitekter var Carl Westman och Ferdinand Boberg. 
Det var nytt att arkitekter visade lika stort intresse för möblerna som för 
de miljöer de användes i. I villorna skapade arkitekterna ramen för den 
nya tidens levnadsideal. Enkla material och funktionella miljöer som 
tog hänsyn till familjens behov favoriserades. Det är vid denna tid som 
begreppet vardagsrum lanseras. 

Del av matsal i en jugendvilla i utkanten 
av en stad ca 1918
Färgerna är dämpade i det enhetliga och avskalade rummet. 
Tapeterna är ljusgröna med ett stiliserat mönster. Gardin-
erna är lätta och låter ljuset stråla in i rummet. Matsalsmö-
blemanget är av ek med skuret äpplemotiv, den speciella 
jugenddekoren. På bordet ligger en duk och ovanpå den en 
skål med jugendslingor. Borta är alla prydnadsföremål och 
souvenirer. Elektricitet har blivit vanligt och i taket hänger 
en lampa i mässing med genomskinliga glödlamporna. 
Någon kakelugn finns inte, istället värms hela villan upp 
med vattenburna element.

  

1930–1940-tal 

1930–tal
Bostadsfrågan var brinnande aktuell eftersom bostadssitu-
ationen var kritisk. Många bodde trångt i usla bostäder, 
utan rinnande vatten och toalett. Tuberkulosen var en 
förödande folksjukdom som spreds i de trånga lägenheter-
na. Den bostadssociala utredningen 1933 blev grunden 
för den bostadspolitik som utvecklades kring andra värld-
skriget och som inriktade sig på särskilt eftersatta grup-
per. Staten stödde byggandet av särskilda barnrikehus för 
familjer med låg inkomst och många barn. För att få hyra 
en tvårumslägenhet i ett myrdalshus, eller solgårdar som de 

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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också kallades, måste man ha minst tre barn. Fram till 1948 hade 
man byggt 12.000 barnrikelägenheter i landet.
 De nya, moderna flerfamiljshusen byggdes enligt funktionalis-
mens principer. Husen var smala med släta fasader och naturen 
sparades runtomkring. Lägenheterna var små och rationella med 
fönster i två väderstreck med ett badrum, ett litet kök – enbart 
för matlagning – en separat matvrå och ett stort vardagsrum för 
umgänge. Men de nyinflyttade envisades med att vara mest i 
köket, som de var vana vid, och vardagsrummet blev finrum och 
användes sällan.

1940–tal – mätandets och standardiseringens årtionde
1939 bröt andra världskriget ut. Det som planerats under 30-talet 
stannade av. Efter kriget tog man delvis avstånd från den bostad-
spolitik som förts på 30-talet, då hus för särskilt eftersatta grupper 
byggts. Istället satsade man på statliga bostadslån och räntesub-
ventioner samt bostadsbidrag till pensionärer och barnfamiljer 
med låga inkomster. Man ville också bygga bort trångboddheten, 
men bostadsbyggandet kom av sig p.ga. brist på arbetskraft. Inte 
förrän långt in på 50-talet kom man upp i de siffror man tänkt sig.
 Under 30-talet fanns många idéer om hur folk borde ha det. Nu 
ville man ta reda på hur de verkligen bodde. Många bostadsvane-
undersökningar genomfördes. 40-talet blev mätandets årtionde. 
Resultaten var alarmerande. Staten gav ut bosättningsbroschyrer, 
vandringsutställningar skickades runt av Svenska Slöjdförenin-
gen, som också startade bocirklar över hela landet.
 Kritiken mot 30-talets små kök var stark. Det blev inte som 
arkitekterna trott, att framtidens kök mest skulle användas för 
att värma färdiga konserver. Hemmens forskningsinstitut som 
bildades 1944 genomförde funktions- och utrymmesstudier i full 
skala, främst kring köket. Med detta som grund fastställdes 1950 
den första svenska köksstandarden om bänkhöjd och bänkdjup 
med mera, som i stort sett gäller än i dag.
  

Funktionalism

På Stockholmsutställningen sommaren 1930 presenterades funktionalismen för 
första gången i Sverige. En grupp svenska arkitekter hade hämtat nya idéer från 
kontinenten. Nu skulle dessa presenteras för hela svenska folket. Arkitektur, 
möbler och föremål anpassades till den moderna tiden. 

 All dekoration skulle bort. Det funktionella var vackert i sig. Stålrörsmöblerna 
blev symbolen för det nya, men hatades av kritikerna. Debatten kring utställnin-
gen – med hela fyra miljoner besökare – var intensiv. 

 Funktionalismen var inte bara en ny ”stil” utan ett helt socialt program. En 
ny tid krävde en ny människa. Inom arkitekturen slog den nya, avskalade stilen 
snabbt igenom. På utställningens bostadsavdelning var arkitekters och sam-
hällsplanerares målsättning att komma tillrätta med bostadsproblemen genom 
att skapa goda och billiga hem för den breda allmänheten. På samma yta som 
tidigare, som innehållit ett rum och kök, försökte man pressa in två rum, kokvrå 
och badrum. Finrummet skulle användas som vardagsrum och man skulle sluta 
bo och leva i köket. 

 På heminredningens område gick det däremot mycket långsamt. Dels blev de 
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nya möblerna dyrare och mer exklusiva än man tänkt sig från början, 
dels var mötet med funktionalismen nytt och brutalt för de flesta. Det 
skulle ta lång tid innan folk ändrade sitt sätt att inreda. De rena, avs-
kalade interiörer man ser på bilder från utställningen 1930 har litet eller 
ingenting gemensamt med hur det såg ut hemma hos de flesta svenskar 
under 30- och 40-talen. 

 Stålrörsmöblerna slog aldrig igenom. Men idéerna om ett lättare, 
enklare, ljusare och friare sätt att inreda hade kommit för att stanna. En 
rad svenska möbelformgivare skapade under 1930- och 40-talen möbler 
som blivit klassiker. Mjuka former, blonda träslag och mönstrade, ofta 
blommiga tyger. På världsutställningen i New York 1939 fick svenska 
möbler och inredningar stor uppmärksamhet. Begreppet Swedish Mod-
ern myntades.

 

Del av ett vardags- eller finrum i en 
lägenhet i ett flerfamiljshus från 1939 
Rummet har flera funktioner, på dagen finrum, på natten 
sovrum därför finns bäddsoffan. Bordet och stolarna står 
mitt på golvet och buffén längs med en vägg, allt i mörkbet-
sad björk. Under bordet ligger en matta. En radio står på ett 
radiobord bredvid en stoppad fåtölj. I taket hänger en enkel 
lampa och på golvet står en golvlampa.

1950-tal 

 – folkhemsbyggande och standardisering
Under 1950-talet rådde en stark tro på framtiden och en 
tilltro till nya material och ny teknik. Inkomsterna steg 
och bostäderna blev större. Fler människor fick råd att åka 
på semester och skaffa bil. Urbaniseringen ökade, 2/3 av 
Sveriges befolkning bodde i tätorterna. Städerna genom-
gick en genomgripande strukturomvandling; flerfamiljshus 
massproducerades i nya områden som kallades satellit-
städer eller ABC-städer. Tanken var att allt skulle finnas i 
grannskapet: arbete, bostäder och servicecentrum. Bostads-
standarden höjdes i fråga om planlösningar och teknisk 
utrustning. Produktionstakten var hög på grund av en 
ständig bostadsbrist. Bohagsindustrin expanderade. Efter-
krigstiden präglades av influenser från USA inom vetenskap 
och kultur vilket gav upphov till en ny, mera konsumtion-
sinriktad livsstil. Tonårskulturen växte fram och med den 
efterfrågan på nya varor.
 Det svenska folkhemmet med bra bostäder åt alla skulle 
förverkligas efter kriget då bostadsbrist rådde och många 
fortfarande bodde trångt och omodernt. För att få igång 
bostadsbyggandet gjordes stora satsningar från staten med 
generella bolån och ekonomiskt stöd. Under andra hälften 
av 1950-talet byggdes över 60.000 lägenheter per år. Lä-

För information och 
pressbilder, se
pressens sida på
www.nordiskamuseet.se
  

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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genheterna var moderna, men rummen små. Det behövdes 
därför nätta möbler som gärna kunde användas på flera 
olika sätt. När teven kom blev vardagsrummet en plats att 
samlas i varje kväll. Bekväma fåtöljer, låga bord och väggfas-
ta hyllor ersatte de tunga finrumsmöblerna. Folk fick råd att 
skaffa nytt och intresset för formgivna möbler växte. Många 
skaffade sin första tv.
 Efter införandet av Svensk standard 1950 blev köken 
rymligare. Man tog hänsyn till husmödrarnas önskemål om 
bättre arbetsytor och en plats för vardagens måltider. Kyl-
skåpet, den rostfria diskbänken och fasta skåp underlättade 
köksarbetet och gjorde det lättare att hålla rent. Lådor och 
skåp var exakt avpassade för att rymma hushållsredskap, 
porslin och bestick. Måtten baserades på genomsnittsläng-
den för kvinnor.

Scandinavian design

Det fanns en lust att hitta nya former och material efter krigsårens 
varubrist. Tingen skulle vara funktionella men också vackra, gärna på ett 
lekfullt sätt. Form och inspiration kom från det abstrakta måleriet och 
jazzen. Man vågade använda klara färger och starka kontraster tillsam-
mans med svart och grått. Asymmetriska och organiska former var också 
något nytt. 

 Svenska möbelarkitekter inspirerades av amerikansk, japansk och 
dansk formgivning. Scandinavian design blev ett begrepp. Exotiska 
träslag som mahogny och teak blev populära material vid sidan av tra-
ditionella svenska träslag som björk, alm och ek. Det experimenterades 
med nya material som plast, galon och stål. Trots industrialiseringen och 
masstillverkningen var möblerna fortfarande hantverksmässigt av hög 
kvalitet.

 Lätthet, ljus och elegans präglade utställningshallar, bruksföremål och 
möbler på H55 i Helsingborg sommaren 1955, sin tids stora utställning 
om bostadsbyggande och inredning. Många av de främsta arkitekterna 
och möbelformgivarna deltog i utställningen. Formgivarens roll hade 
blivit viktig. Det svenska konsthantverket stod på topp och hade vunnit 
internationell berömmelse. 

 Allt från prefabricerade element till husgeråd och enkla vardags-
föremål visades. Det var en optimistisk tid. Självkänslan och tron på 
människans förmåga att forma en bättre framtid hade aldrig varit större.

En del av ett vardagsrum från 1958 
Vardagsrummet är möblerat med bekväma fåtöljer och en 
bäddsoffa placerad i förhållande till teven. Framför soffan 
står ett litet soffbord i mahogny och på golvet ligger en 
ryamatta med geometriska mönster. I stringbokhyllan finns 
prydnadssaker och böcker. I ett hörn av rummet står en 
golvlampa med skärmar i olika färger. På bordet står kaffe-
koppar och en TV-kanna, på grammofonen och stringhyllan 
finns askfat och prydnadssaker som tydligt visar den för 
tiden nya designen.
  

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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Köksmiljö i utställningen 
Del av ett kök i en HSB-lägenhet byggd 1955 i Högdalen 
Det moderna standardiserade köket med spis, diskbänk, 
överskåp med skjutluckor och porslin visas.

1960–1970 
Mot bakgrund av trångboddhet och bostadsbrist beslutade 
riksdagen 1965 att en miljon bostäder skulle byggas under 
åren 1965–1974. De kvantitativa målen uppnåddes, men 
utformningen av de bostadsområden som byggdes under 
miljonprogramstiden kritiserades hårt. Samtidigt erbjöd 
dessa nya områden rymliga lägenheter med moderna kök 
och stora badrum i bilfria områden, anpassade för familjer 
med barn. Man tyckte att man hade hamnat i himmelriket, 
minns en av de många familjer som flyttade in i en av 
1970-talets nyproducerade lägenheter. Miljonprogrammet 
omfattade även småhusområden i storstädernas förorter 
och i mindre orter runt om i landet. En tredjedel av de 
bostäder som byggdes var villor, rad- eller kedjehus.
 1970-talet blev början på en omdaning som grep över 
alla samhällsområden. Orsaken var framför allt ökad 
konkurrens och överproduktion. Den tunga exportin-
dustrin fick konkurrens från låglöneländerna, samtidigt 
som den inhemska produktionsindustrin behövde nytt 
utrymme. Bilen, kylskåpet och tv:n var i stort var mans 
egendom. Fram till 1975 baserades större delen av indus-
triproduktionen på teknik som etablerats före sekelskiftet 
1900. Elektronikens genombrott under mitten av 1970-talet 
innebar att större delen av den traditionella industriprod-
uktionen flyttades till låglöneländer och att Sverige blev 
mer av ett tjänstesamhälle. Med strukturkris, produktions-
förändringar och internationalisering följde andra omvan-
dlingar. 1976 föll den socialdemokratiska regeringen för 
första gången på 44 år. I oljekrisens spår 1973 följde en 
lågkonjunktur. 
 Livskvalitet var ett begrepp som började diskuteras 
alltmer: ett småskaligt samhälle med ekologisk produktion 
och alternativa boendeformer med tonvikt på gemenskap 
och kollektivt arbete. Hantverk och kvalitet, enkelhet och 
återbruk blev de nya honnörsorden. Samtidigt hade spån-
plattan kommit för att stanna. De funktionella basmöblerna 
av furu och spånplatta blandades med färgstarka textilier. 
Plastmöblerna fick dessutom under 70-talet sitt definitiva 
genombrott. Kombinationen plast och stålrör inbjöd till 
industriell tillverkning.
 1974 års möbelmässa var en spegel av utvecklingen 
inom möbelbranschen mot större, men färre företag. Delar 
av den hantverksmässiga småindustrin hade redan under 
60-talet övergått i serieproduktion. Snickarna blev maskin-
skötare när spånskivorna användes i produktionen av 
bokhyllor, skåp och bordsskivor och plasten blev konstruk-
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tionsmaterial i stommar och lådor. Tapetserarna blev också 
färre när skumplasten slog ut de traditionella stoppningar-
na. Förenklade produktionsprocesser drev på rationaliser-
ingen av branschen liksom prispressen från IKEA.
 Köp-slit-och-slängbegreppet påverkade även möbler och 
inredning. Nya material, massproduktion, möbler i platta 
paket och nya distributionsformer erbjöd ett möbelutbud 
för alla till rimliga priser.
 Samtidigt fanns ett historiskt tillbakablickande som 
återspeglades i kosmetiska detaljer. Möbelmässorna presen-
terade stora skinnsoffor och bokhyllesektioner med inbyg-
gda barskåp. 
 Men drömmar om småskalighet och det alternativa 
samhället gav också hantverket en ny betydelse. Vid sidan 
av furuvågen höll ett fåtal möbeltillverkare fast vid en tidlös 
svensk formgivning med möbler i ljusa träslag, återhållsam 
form och en omsorg om detaljerna. Dessa ljusa björkmö-
bler var avsedda för hemmiljöer. Men skillnaden mellan 
möbler för hemmiljö och offentliga miljö minskade gener-
ellt under 1970-talet.

Del av ett vardagsrum i en lägenhet i 
ett miljonprogramsområde från 1976
Den låga hörnsoffan Laban gjord av spånplattor och klädd 
i brunt manchestertyg står framför ”gör-det-själv”-bordet 
Spika i spånplatta med hjul från KF. På golvet ligger en 
brun heltäckningsmatta. På väggen bakom soffan hänger 
Marimekkos bruna storblommiga tyg Unikko uppspänt på 
väggen bredvid Jimi Hendrix- och Frank Zappa-affischer. I 
taket hänger en rislampa och lagerbokhyllan Ivar är fylld 
med LP-skivor och böcker. Två fåtöljer från Lammhult med 
stålrör i gulorange lack och brunklädd sits står utplacerade 
runt bordet. En liten teve finns också i miljön. 

1980 
Under 1980-talet lades en ny dimension till det funktionella 
och rationella – det fantasifulla. Begreppet ”den poetiska 
funktionalismen” myntades. Möblerna blev konst. På 
samma sätt som i den postmoderna arkitekturen var avsik-
ten att låta möblerna kommunicera genom sin design. Den 
italienska Memphisgruppen påverkade mest av alla den in-
ternationella designen genom att ifrågasätta den etablerade 
”goda smaken”.

Foto: Peter Segemark,  
Nordiska museet. 
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1990
Sund design i ekologisk balans var 1990-talets nyckelord. 
En kombination av olika material, ett optimalt utnyttjande 
av tidens teknik, funktionella krav liksom resurs- och 
formmedvetenhet präglade möbelformgivningen.

 

Utställningen Hem och bostad öppnade 22 maj 2014 och visas tills 
vidare. 

Mer information: 

Projektledare för utställningen  
Amanda Creutzer, tfn 08-519 545 43,  
amanda.creutzer@nordiskamuseet.se
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Nordiska museet. 
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