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Abstract 

Undersökningens syfte är att visa vad Föreningen Svensk Form/Svenska Slöjdföreningen i sin 

publicerade litteratur skrivit om vad svensk form är och vilket ursprung den har. Den 

undersökta perioden är 1950-tal till 1990-tal. Uppsatsen tar också upp vilka samtida debatter 

och samhällsangelägenheter man etablerat den svenska formen i och hur man använt dessa för 

att visa upp föreningen som aktiv samhällsmedborgare. Diskussionerna rör sig kring 

berättelsers etablerande, och maktpositioner i det offentliga samtalet. Resultatet av studien 

visar bland annat att Föreningen Svensk Form/Svenska Slöjdföreningen under den undersökta 

perioden fört fram en oförändrad bild av den svenska formen och dess ursprung. Beskyddare 

av olika konstformer har säkerligen sin plats i samhället, man bör dock diskutera deras makt 

att styra trenderna inom det område de är verksamma.  
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Inledning 

Syfte och problemformulering 

Den svenska designens estetik och ursprung har genom åren skildrats i en rad framställningar. 

Var det svenska formspråket kommer från finns att läsa bland annat i den litteratur som 

Föreningen Svensk Form (tidigare Svenska Slöjdföreningen) har gett ut. I senare av dessa 

böcker som Formens rörelse och Form genom tiden bjuds man att ta del av en rad författares 

syn på vårt lands formutveckling sedan 1800-talet. En indikation på vad man ansåg var god 

smak på 1960-talet kan utläsas i en rad böcker utgivna under denna tidsperiod av Svensk 

Form1. Från det att Svenska Slöjdföreningen bildandes år 1845 har de genom böcker, 

tidskrifter och utställningar kontinuerligt visat upp det som har kommit att kännetecknas som 

den ”svenska” formen.  

 

Denna undersökning avser ta reda på huruvida synen på stilens ursprung och utförande 

förändrats över tid eller om samma historia berättas på 1990-talet som på 1950-talet. Även om 

den svenska designen ständigt genomgår nya förändringar ger litteratur på marknaden idag en 

ganska entydig bild av vilka traditioner som satt sina spår i det svenska formspråket. Valet har 

gjorts att skildra förändringen av synen på den svenska designen och på dess ursprung över tid 

utifrån dillemmat att någon förändring inte funnits. Studerandet av Föreningen Svensk Forms 

litteratur utgiven mellan 1950-talet och 1990-talet kommer att lyfta fram bilder av svensk 

design som florerat under respektive decennium. En arbetshypotes har varit att de som skriver 

om svensk design gärna går tillbaks till tidigt 1900-tal för att hitta den svenska formens 

ursprung och inte tar hänsyn till senare händelser och de influenser vi i Sverige fått från andra 

delar av världen. Ofta förknippas det typiskt ”svenska” med renhet och enkelhet. De 

berättelser som finns om svensk design kan därför ge bilden att design från detta område är 

något enhetligt. 

 

Då det är den litteratur Svensk Form publicerat som kommer att studeras är det intressant vad 

föreningen själv ansett sig ha för uppgift under de olika tidsperioderna, vilka samhällsfrågor 

de har valt att engagera sig i och på vilket sätt de visat upp sig för omvärlden. Sett ur 

                                                 
1 Se t ex Glas för hushållet, Möbelråd, Möbler för fritidshus och Möbler sid. 29-32 
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perspektivet engagemang i bevarande och uppvisande av den svenska formen kan Föreningen 

Svensk Form ses som förespråkare för en viss smak. Både vid etablerandet av synen på en 

viss sorts estetik som dominerande och bibehållandet av densamma har denna förening visat 

sin ståndpunkt i det offentliga samtalet. 

Urval 

För att snäva av området svensk design avser undersökningen endast titta på den litteratur 

som publicerats av Föreningen Svensk Form, tidigare Svenska Slöjdföreningen. Denna 

förening bildades i mitten av 1800-talet och ger därför en god möjlighet att forska i ett 

tidsperspektiv. Tiden som diskuteras är den efter andra världskriget, det vill säga från 1950-

talet till och med 1990-talet, men det ges en sammanfattning även av tiden före denna som 

bakgrund till analysen. Valet av tidsperiod grundar sig i det faktum att det internationella 

intresset för den svenska designen innan denna tidsperiod var i det närmaste obefintligt. Det 

var under 1950-talet modernismen fick sitt egentliga genombrott.2 

 

Urvalet består av den litteratur, publicerad 1950-1999, som föreningen under denna period 

givit ut. När det gäller främst den äldre litteraturen är undersökningen utförd med en 

medvetenhet om att någon eller några böcker eventuellt saknas. Detta då tidens gång tenderar 

få saker att försvinna. Dock har gjorts ett så heltäckande arbete som möjligt med de medel 

som idag finns att tillgå. 

 

Då den tilltänkta undersökningen spänner över en relativt lång tidsperiod gjordes valet att 

inrikta sig främst på böcker och i viss mån, som ett komplement, utställningskataloger. 

Spännvidden från 1950 fram till milleniumskiftet gjorde att det tryckta ordet fick utge 

helheten då utbudet inom andra mediakanaler genomgått en alltför stor förändring under den 

valda perioden. Boken kan ses som en klassisk form av bildningsvärld och anses därför här ge 

ett tillräckligt material för den undersökning som avsetts göras. 

 

I den egenproducerade litteratur och de utställningskataloger som undersökts ur Föreningen 

Svensk Forms bibliotek har valet gjorts att ta upp de delar som pekar på: 

                                                 
2 Ekbom, Torsten (1995) Bildstorm sid. 175-234 



 

 7

• I vilket syfte boken är utgiven eller utställningen producerad. Där urvalet bestått av såväl 

generella uttalanden som enstaka händelser. 

• Den svenska designens ursprung. 

• Vad bra svensk design är. Vilka kriterier den bör uppfylla, vad man som konsument bör 

tänka på eller rena samlingar av artefakter t ex där föremål valts ut av en jury och senare 

presenterats i form av litteratur och/eller utställningar. 

 

En viss problematik uppstår vid valet att göra en heltäckande litteraturstudie över den relativt 

långa tidsperioden 50 år. Detta gjorde sig påmint vid, vilket märks i den empiriska 

undersökningen, upptäckten att de böcker Svensk Form publicerat under denna tid inte 

utkommit i någon jämn ström. Speciellt syns stor skillnad mellan 1960-talet där elva böcker 

undersökts och 1970-talet där ingen litteratur alls fanns att tillgå. Detta visade sig inte bli 

något hinder utan snarare berikande genom möjligheten till resonemang kring huruvida 

antalet publiceringar speglade den rådande ekonomiska situationen. 

 

Som komplement till litteraturstudien gjordes valet att titta på Svensk Forms 

utställningskataloger från samma tidsperiod. De som valts ut och tas upp i empirin uppfyllde 

följande kriterier: 

• Texter skrivna för en internationell publik på engelska, 

• med syftet att presentera svensk, skandinavisk eller nordisk design, 

• som säger något om den presenterade designens ursprung och/eller utseende. 

 

Även här finns möjligheten att någon katalog saknats i Svensk Forms samlingar och därför 

inte syns i studien.  

Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning kring Svenska Slöjdföreningen och Svensk Form är på marknaden idag i 

det närmaste obefintlig. Förutom den D-uppsats Cilla Robach skrev 1995 om utmärkelsen 

Utmärkt Svensk Form har det uppkommit svårigheter att hitta något annat inom det specifika 

ämnet.  

 

Svensk Form har på egen hand givit ut en rad publikationer bland annat om föreningens 

historia. Den första av dessa böcker gavs ut i Svenska Slöjdföreningens regi 1961 och ville 
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skildra 1950-talets svenska design genom återblick på tidigare decennier. Under 1980- och 

1990-talet gavs böckerna Den svenska formen, Formens Rörelse och Form genom tiden ut 

och där fanns berättelser om såväl föreningens- som den svenska designens historia. Dessa 

böcker har även fungerat som bas i de delar av undersökningen som behandlar de olika 

decenniernas rådande samhällsklimat. 
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Metoddiskussion 

 

I litteratur som behandlar grundläggande hermeneutik används ofta metaforen cirkel eller 

spiral. Om detta finns att läsa exempelvis i Mats Alvessons och Kaj Sköldbergs Tolkning och 

reflektion. Med detta som grund gjordes valet att studera en del av de samtal som omger oss 

och reproduceras, nämligen på vilket sätt Föreningen Svensk Form skriver om svensk design. 

Alvesson och Sköldberg skriver vidare att ett huvudtema för hermeneutiken ända från början 

har varit att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.  3 

Den helhet denna undersökning söker förstå är medias makt och ansvar och hur man som 

institution kan utnyttja detta. Denna studie avser finna svar på några av de frågorna kring 

inom det här området. Helheten består av delar och delarna utgör helheten. Detta ger den 

hermeneutiska cirkeln, senare spiralen. Genom att studera delarna, Föreningen Svensk Forms 

samtal kring svensk design, får man större förståelse för såväl del som helhet. 

Språket 

Vid en litteraturstudie av den typen som avser genomföras här har språket stor signifikans. 

Med språk menas här inte bara skriven och talad text utan även andra uttrycksmedel som t ex 

gester, bildspråk och ljud. Gemensamt för dessa olika språk är dock deras bristande förmåga 

att beskriva något direkt. Då ett språk alltid är symboliskt kan det endast med osäkra och 

tvetydiga termer beskriva händelser indirekt.4 Språkanvändandet avspeglar inte bara ens inre 

värld utan genererar också en tillfällig variant av den. Språket är en del av produktionen av de 

ting som vi behandlar som självklara och naturliga i samhället.5 

 

Om man som Beronius, Fairclough  och Alvesson väljer att se språket som symboliskt får det 

följden att de diskurser samtalen skapar blir perspektivbundna. Det vi upplevt och erfarit och 

det vi försöker förmedla genom språket styrs alltid av vår egen samverkan. Det egna 

inblandandet och sättet man ser på saker bidrar till ett visst perspektiv.6 I förlängningen 

                                                 
3 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj (1996) Tolkning och reflektion, sid. 115-116 
4 Beronius, Mats (1991) Genealogi och sociologi sid. 34, Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj (1996) sid. 281 och 

Fairclough, Norman (1996) ”Technologisation of discourse” sid. 71 
5 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj (1996) sid. 279 
6 Beronius, Mats (1991) sid. 22 
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innebär detta att allt vi stöter på i världen är en tolkning. Tolkningen utförs antingen av 

mottagaren men troligtvis är budskapet redan en tolkning utförd av någon annan i ett annat, 

tidigare sammanhang. Utsagor är, för att vara begripliga och ha mening, kontextberoende. 

Vilket perspektiv forskaren än har går det aldrig framställa någon forskning som det enda 

verkliga och sanna. Medvetenheten om att det finns fler perspektiv är det bästa sättet att 

bedriva forskning. 7 Läsare av denna uppsats bör alltså vara medveten om den tolkning de 

själva gör vid läsandet och den tolkning som görs när detta skrivs. Även den tidigare 

forskning som använts här är tolkningar av forskaren/författaren och läsaren. 

 

Språkanvändningen är alltid beroende/bestämd av sociala identiteter, sociala relationer och de 

system som innefattas i kunskap och tro. Detta betyder att varje text, liten som stor, lämnar 

sitt eget bidrag vilket hjälper till att skapa våra samhälls- och kulturaspekter. 8 

Det samtal Svensk Form för kring den svenska formen lämnar genom sina berättelser sitt 

bidrag till diskurserna inom det området. För att kunna förstå diskussionen fullt ut följer här 

en introduktion till vad diskurser är och kan vara. 

 

Diskurser är systematiskt organiserade grupperingar av olika uttryck, berättelser, rörande ett 

bestämt område. Diskurserna ger området ett visst värde och en viss betydelse. I 

Nationalencyklopedien skrivs om diskurser som samtal och yttrande. Diskursen sägs där 

beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp. Där pekas på exempel 

som den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan 

helhet. 

 

Ett offentligt samtal kring en företeelse, t ex svensk designs ursprung och formspråk kan 

resultera i att diskurser växer fram. Denna uppsats analys går delvis ut på att undersöka 

samtalet kring svensk design och lyfta upp de berättelser som florerar, vilka kan leda fram till 

att nya diskurser bildas. Diskurser delger oss ett antal möjliga betydelser om ett givet område 

och organiserar och strukturerar det sätt på vilket detta område talas om. 9 I den litteratur som 

undersökts syns ett antal varierade berättelser. Dessa berättelser kan i ett större sammanhang 

lämna sitt bidrag till de diskurser som skapas och förändras. Diskurser representerar, 

                                                 
7 Beronius, Mats (1991) sid. 23 
8 Fairclough, Norman (1995b) Media Discourse sid. 55 
9 Fowler, Roger (1996) ”On critical linguistics” sid. 7 
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återberättar. De organiserar en berättelse, vilken inte består av mängder av episoder staplade 

ovanpå varandra utan i sin helhet i att konstruera meningsfulla enheter utav utspridda episoder 

eller händelser.10 Debatter som förs i olika mediakanaler bidrar i högsta grad till skapande och 

förändring av diskurser. 

 

Bilden av ett område vilket representeras av berättelser skapas under en längre tid och tar in 

en stor samling uttryck och erfarenheter från varierade mediakällor. De berättelser som 

förekommer ses här som konstruktioner eller betydelser av sociala fenomen utsända från en 

instans med ett specifikt perspektiv. 

  

Vid användandet av diskursanalys och analyserandet av de förekommande berättelserna finns 

några grundläggande frågor:  

1. Vid vilka tillfällen uttrycks de olika attityderna? Tidsperspektivet har en avgörande 

funktion i denna undersökning då det bland annat diskuteras huruvida berättelserna kring 

den svenska formens ursprung har ändrats genom tiden. 

2. Hur är utsagorna konstruerade? Är teorierna skrivna som fakta eller hypotes? Hur 

författaren framställer sin text har stor betydelse för hur läsaren uppfattar den. Källkritiken 

hos gemene man är nog snarare ett undantag än en regel och detta leder till att det 

mottagaren tar del av ses som sanningen. 

3. I vilka sammanhang ingår de och vilka funktioner fyller de? I vilka litterära texter är 

teorierna presenterade? Huruvida en text finns i ett uppslagsverk, en faktabok, en 

dagstidning, kvällstidning eller facktidning ger texten en viss dignitet. Ett uppslagsverk 

används t ex ofta för att finna svaret på en konkret fråga och har för flertalet större 

sanningshalt än det som finns att läsa i kvällspressen. 11 

 

Föreningen Svensk Form för ständigt samtal kring den svenska designen. Dess ursprung, dess 

originalitet, dess kvalitet och utveckling är vanligt förekommande ämnen i de olika 

mediakanaler föreningen använder sig av. Svensk Form lämnar sitt bidrag till den allmänna 

synen på svensk design i och med att de syns och hörs i debatten. Genom det utbud av 

mediakanaler som Svensk Form använt sig av har dessa berättelser tydligt, och säkerligen 

medvetet, lyfts fram. Då den allmänna uppfattningen kring ett område skapas över tid har 

                                                 
10 Beronius, Mats (1991) sid. 16 
11 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj (1996) sid. 283 
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även diskussioner som fördes för decennier sedan inverkan på de berättelser och diskurser 

som tangerar svensk design idag. 

 

I enhet med det som hittills redovisats om språk, diskurs och diskursanalys har valts att 

ansluta arbetet till följande antaganden som arbetsmetod i den litterära analysen: 

1. Språket används för varierande funktioner och har varierande konsekvenser. 

2. Språket är både konstruerat och konstruerande. 

3. Samma fenomen kan beskrivas på många olika sätt. 

4. Därför kommer det att finnas betydande variationer i utsagorna. 

5. Det finns ännu inget säker system för att sära dessa variationer. Att skilja ut de riktiga från 

de felaktiga. 

6. De konstruktiva och flexibla sätt på vilket språket används borde i sig bli ett centralt ämne 

att studera.12 

Media 

Massmedia kan ses som förmedlare av samtida sociala händelser och som trendskapare. 

Genom språkliga uttryck i mediakanaler ges en filtrerad och perspektivbunden bild av världen 

som kanske inte ifrågasätts ofta nog. När dagordningen skapas väljer de olika 

medieredaktionerna ut vad som är viktigt att rapportera om och vilka delar av den enstaka 

händelsen som ska diskuteras. Den bild av ett fenomen som visas upp genom media blir 

därför sällan det enda och riktiga. Det är aldrig en komplett världsbild som visas.  

 

Ofta talar man om media som något högt uppsatt och onåbart, att vissa händelser är medias 

fel. Men de kanaler vi kallar media fungerar endast som tolkare och utsändare av samhällets 

debatter och budskap. Mellan media och samhällets invånare råder ett konstant flöde. Media 

visar upp och använder sig av samhällets diskurser, men samhället formar också sina 

uttalanden och pressmeddelanden så att de harmoniserar med de diskurser som favoriseras av 

media.13 Det hela bygger på ett givande och ett tagande. Samhället skapar nyheterna men 

nyheterna skapar också samhället. Genom den bild media sänder ut omformas och 

representeras vår bild, våra diskurser om omvärlden. Detta betyder inte att vi ska sluta vara 

                                                 
12 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj (1996) sid. 283  
13 Fairclough, Norman (1995b) sid. 98 
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kritiska till det vi ser på TV eller hör på radio. Utan analyser och ifrågasättande av det ibland 

självklara riskerar vi att hamna i en styrd värld där propaganda mer är regel än undantag. Om 

majoriteten i ett samhälle väljer att godta de diskussioner som förs av en minoritetsgrupp 

riskerar samhället entydiga bilder av omvärlden. 

 

I stor del av den litteratur som behandlar svensk design lyfts den svenska formen fram som en 

hjärtefråga, en viktig del av vår kultur.14 Frågan är bara: hur viktig? Det känns relevant att 

diskutera angelägenheten i att hålla fast vid ett synsätt som etablerats redan på 1800-talet och 

genom decennierna reproducerats av en förening utan likvärdig konkurrent med möjlighet att 

visa alternativ och slå tillbaka. Det är inte fel att göra historiska tillbakablickar men ibland 

kanske det krävs nya synsätt med nya infallsvinklar, genom dessa lyfts diskussionen till en 

högre nivå. En av anledningarna till att denna uppsats skrivs är att det finns tecken som pekar 

på att majoriteten väljer att inte aktivt delta i debatten om vad svensk form är. 

Metodval 

Valet att arbeta med analysering av de berättelser vilka förts fram i litteratur eller 

utställningskataloger grundar sig i ett sökande, efter en större förståelse för svensk design. 

Foucault menar att utan den bakomliggande kunskap analysen ger kommer människan att 

befinna sig i en drömvärld. Det sätt, vilket diskursanalys manar sina användare att se på 

världen ger en annorlunda, mer kritiskt ifrågasättande syn på exempelvis nyhetsrapportering 

och historieskrivning. Foucault menar att vi har en rädsla inför diskursens stora, oupphörliga 

och oordnade brus. Istället för att utplåna rädslan bör vi analysera dess villkor, spel och 

effekter. Vi måste fråga oss själva om vi vill se sanningen, undersöka diskursernas 

uppbyggnad, berättelserna, och låta dem vidareutvecklas och förändras, och själva ge oss in i 

diskussionen istället för att överlåta det till en elitistisk grupp.15 En viktig princip är att det 

inte är mängden utsagor som är intressanta utan det närmare studiet av nyanser i olika 

redogörelser.16 

                                                 
14 Se t ex Wickman, Kerstin (red.) (1995) Formens rörelse  ̧Brunnström, Lasse (red.) (1997) Svensk 

industridesign  och Boman, Monica (red.) (1997) Den svenska formen 
15 Focault, Michel Diskursens ordning (1993) sid. 36 
16 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj (1996) sid. 284 
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Bakgrund 

Samhället och media 

På 1700-talet i Europa fanns det två medel som bidrog till skapandet av ”den föreställda 

gemenskapen”17: romanen och tidningen. I dessa former fanns de tekniska medel som krävdes 

för representation av den slags föreställda gemenskap som är nationen. 18 I dagens västvärld 

finns betydligt fler medier än tidningen och romanen att tillgå. TV, radio och internet är idag 

de snabbaste mediakanalerna på marknaden. Fortfarande har dessa medier tillsammans 

samma uppgift som 1700-talets roman och tidning. De står för skapandet av vår kompletta 

världsbild genom representation av händelser såväl inom nationen som resten av världen. 

Benedict Andersson hävdar att nyheter som många tar del av bidrar till skapandet av en 

föreställd gemenskap. Vi som läser Dagens Nyheter eller vi som tittar på TV4:s 

Nyhetsmorgon tar del av samma budskap. Personer som inte har någonting annat gemensamt 

och inte heller känner varandra tar ungefär samtidigt del av samma ”fakta” om den värld, det 

land, den stad vi lever i. Kunskap som får stor spridning t ex via media kan inom ett land 

stärka den nationella känslan. 

 

 Morgonens tidningsläsande, med tillägget TV-tittande och radiolyssnande, kan ses som en 

nationell massceremoni. Hegel menade att tidningen fungerade för den moderna människan 

som en slags rituell morgonbön. Vi vet när vi tar del av dessa medier att tusentals andra 

människor mer eller mindre samtidigt läser, ser och hör exakt samma saker. Trots att vi inte 

vet någonting om dessa andra människor är vi delaktiga i en gemenskap, och har en 

grupptillhörighet.19 

 

Möjligheterna man som individ har att slå tillbaka mot media är ganska begränsade. Det hela 

borde vara en ganska enkel ekvation mellan utbud och efterfrågan där oönskade mediekanaler 

slås ut. Det ingen vill ha finns det heller ingen marknad för. Makten hos individen ligger i att 

avstå från att köpa tidningen, titta på TV:n eller lyssna på radion, men det finns ingen 

                                                 
17 Term inspirerad av Benedict Anderson (1992) Den föreställda gemenskapen 
18 Anderson, Benedict (1992) Den föreställda gemenskapen, sid. 36 
19 Anderson, Benedict (1992) sid 44-45 
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möjlighet att stoppa tusentals andra människor från att samtidigt ta del av det den enskilda 

personen själv just avvisat.20 

Media som gestaltare 

Fokus i denna uppsats ligger på språket som ett utvidgat språkbegrepp. Allt i vår omgivning, 

skapat av människor, sänder ut ett budskap, har ett språk. Även formen talar till oss. 

Handtaget säger att användaren med hjälp av det kan öppna eller stänga dörren. Med ett 

ögonkast på trafikljuset kan bilisten avgöra om han ska stanna eller köra. Som diskuterats 

tidigare sänds budskapen inte enbart ut via text, tal och gester utan även genom händelser, 

saker vi ser och människor vi möter. Alla syn-, hörsel-, känsel- och luktintryck talar till oss. 

Den information vår hjärna matas med och bearbetar skapar den egna världsbilden. Varken 

konstnären eller vetenskapsmannen kan beskriva eller tala om verkligheten annat än via ett 

symboliskt system, en gestaltning, vare sig detta består av bilder, ord eller nummer. Det är 

med hjälp av symboliska och artificiella medium som språk, myt, religion, konst och 

vetenskap som människan tänker på verkligheten. 21 Vore det inte för den kunskap vi får 

genom språket via text, ljud och bild genom olika medieformer skulle vi vara helt hänvisade 

till den egna erfarenheten och endast kunna relatera till det vi själva sett och upplevt.  

 

Den kunskap människan tar till sig som inte är grundat på personliga erfarenheter kan kallas 

för återberättade, gestaltade händelser. En händelse som aktualiseras genom media påminner 

oss om omvärlden, markerar signifikans och inte minst gör något reellt existerande – 

händelsen flyttas in i den gestaltade världen. 22 De allra viktigaste nyheterna för dagen är de 

primära att diskutera, dessa syns exempelvis i radionyheternas ingress eller på dagstidningens 

förstasida. Förstasidan aktualiserar och synliggör en värld för läsaren, den talar inte om vad vi 

ska tänka, men vad vi ska tänka på.23 

 

En gestaltning i någon språklig form innebär alltid en tolkning. Dessa tolkningar kan ses som 

praktiska fenomen som växer fram i samhällets och kulturens styrkeförhållanden. En tolkning 

                                                 
20 Ekectantz, Jan & Olsson, Tom Det redigerade samhället (1994) sid. 56 
21 Beronius, Mats (1991) sid. 14 
22 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (1990) Mellan makt och marknad sid. 28-29 
23 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (1990) sid. 24  och Protess, David L & McCombs, Maxwell (1991) Agenda 

Setting sid. 3 
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kan skyla, förvränga och förneka likaväl som den kan belysa förtydliga och bejaka. Hur en 

situation lyfts fram beror på vilka styrkeförhållanden som är involverade och vilket 

maktförhållande de har gentemot varandra. Tolkningar är alltså nära förbundna med sociala 

maktrelationer. Vilken bild vi får av världen beror på val: vilken händelse som är utvald att 

berättas om, vilka fakta som används och vilket perspektiv berättaren har. Även den egna 

upplevelsen kan vara styrd av ett perspektiv. 

 

Viktigt när det gäller förmedlande av sociala händelser är att mottagaren har tillgång till 

alternativ information. Om så inte är fallet riskerar man en skev uppfattning hos mottagaren 

som kan gynna en dominerande grupp eller institution. Ett medialt maktmissbruk, exempelvis 

propaganda, kan få förödande konsekvenser på människors sätt att tänka. Genom massmedial 

kontroll kan dominerande grupper och institutioner i sitt eget intresse påverka kunskap, 

attityder, normer, värderingar och ideologier hos mottagarna.24  

 

Frågan är om vi någonsin kan vara helt objektiva. All kunskap människan tar emot filtreras 

genom våra sinnesförnimmelser, tidigare kunskap och begrepp. Det är inte bara sändaren som 

tolkar händelser utan även mottagaren. Beroende på vilken position vi intar inför tillvaron, 

som man eller kvinna, mor eller dotter, deltagare eller betraktare, producent eller konsument 

och så vidare intar vi olika synpunkter på tillvaron. 25  

Skapandet av en kultur 

Den diskussion som tidigare förts i metod- och bakgrundskapitel är vald utifrån synsättet att 

varje del av den syn vi har på världen idag beror på någon eller några personers berättelser om 

något på ett visst sätt, ur ett visst perspektiv. Varje ny generation växer upp med ett antal 

föreställningar som är grundade på egna erfarenheter och den historiska och samtida 

information de har haft tillgång till. Individen i samhället har sina egna erfarenheter och 

upplevelser att dra paralleller till och den samlade sociala gruppen får ytterligare upplevelser 

genom det mediala utbudet.26 Genom det mediala utbudet har den svenska formen under 

många år burits fram och bevarats av Föreningen Svensk Form. Frågan är hur mycket 

föreningen hjälpt till att skapa den syn vi har på den svenska formen idag.  

                                                 
24 van Dijk, Teun A (1996) ”Discourse, power and access” sid. 85 
25 Beronius, Mats (1991) sid.26-28 
26 Protess, David L & McCombs, Maxwell (1991) sid. 2 
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Människor svetsas samman genom den vardagliga samvaron och den kunskap man delar 

växer. Genom den plats man växer upp på lär man sig tänka på ett visst sätt och tolka efter 

givna, kulturella mallar. Oftast är dessa ordnade principer omedvetna, kulturen blir det man 

tänker med på ett självklart och oreflekterande sätt.27 För att ytterligare förstå tidigare 

diskussioner vad gäller dem ovan diskuterade synen på och tankar kring mediasamhället och 

vilka som skapar det återupptas detta ämne här och konkretiseras utifrån några exempel.  

 

På samma sätt som media skapar gemenskap inom en kultur finns det alltid individer som 

utesluts ur gemenskapen. Individer med språkliga problem, som invandrare, och personer med 

ekonomiska och sociala problem som på annat sätt står utanför samhället, har inte alls samma 

möjlighet att ta del av den information media sänder ut. Den position de hamnar i, i fall som 

dessa, gör dem ännu mer uteslutna ur samhällets gemenskap.28 En förening som driver en 

sakfråga kan vara svårt att som individ opponera sig mot. Även medlemmar i en grupp tillåts 

säga sin sak är det inte alltid det leder till någon större förändring. Vi hör det vi vill höra. Det 

är aldrig lätt att komma till ett nytt land utan någon större inblick i dess språk eller kultur inte 

heller att komma in i en ny grupp utan att ha kunskap om de oskrivna regler och tysta samtal 

som pågår.  

 

Forskare menar att i ett så homogent land som Sverige är toleransramen mot kulturella 

avvikelser ofta låg vilket säkerligen inte gör det lättare att komma till som ny medlem av 

gruppen. 29 Vi värnar om våra traditioner som glögg på julafton, midsommarfirande och 

kanske även blond svensk design. Det man ofta tycks glömma bort är att den kultur vi lever 

med idag en gång skapats av våra förfäder. Kulturer är på intet sätt självgående, utan sociala 

konstruktioner vilka reproduceras av de delar, människorna, den består av. Hur framtidens 

kultur kommer att se ut beror på de val vi gör idag. En insikt i detta kanske gör att man inser 

att det val vi gör faktiskt spelar roll i det stora hela. På samma sätt som våra förfäder bidragit 

till de traditioner och allmänna uppfattningar vi lever efter idag kommer också vi att lämna 

spår till våra efterlevande. Vid lite efterforskning syns att det vi idag anser vara ursvenskt kan 

i sin sociala kontext anses tämligen författat. Ett exempel på detta är det svenska 

                                                 
27 Ehn, Billy och Löfgren, Orvar (1982) Kulturanalys, sid. 14 
28 Fowler, Roger (1996) sid. 7 
29 Löfgren, Orvar (1994) ”Det nationella i det globala” sid. 38 
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nationaldagsfirandet 6 juni. När sekelskiftets borgare och aristokrater ville stärka den 

nationella känslan sökte man efter lämpliga medel för detta ändamål. De ville genom olika 

former av nationella samlingar ritualisera nationalismen. Med avund såg svenskar på 

norrmännens firande av 17 maj och ville att man även i Sverige skulle ha en naturlig dag att 

glädjas åt fosterlandet. Diskussioner fördes kring vilken dag som kunde tänkas lämplig och ett 

antal förslag arbetades fram, däribland 6 juni - den dag Gustav Vasa skapade det nationella 

kungadömet. I juni 1893 pågick Skansens årliga vårfest, vilken skulle ha sin avslutning 4 juni. 

På grund av det dåliga vädret togs beslutet att förlänga firandet till 6 juni och utlysa 

Gustavsdagen som ”En nationalfest”. Traditionen fördes vidare till nästkommande år och 

utifrån en improvisation hade den svenska nationaldagen skapats.30 

 

Vilken syn vi än har på svensk design och vilka bilder som än dyker upp i våra huvuden när vi 

tänker på ämnet handlar det ofrånkomligen om en konstruerad föreställning. Sanningshalten i 

denna föreställning kan diskuteras men den är skapad utifrån de erfarenheter vi som individer 

tagit del av. De erfarenheter en individ har beror självklart på det egna intresset och de 

medieutbud som tas del av. Den del av Sveriges befolkning som inte har någon personlig 

koppling till svensk design får dock helt förlita sig till de berättelser som framförs i de olika 

mediakanalerna. 

 

Den svenska identiteten kan enligt de exempel som tas upp ovan i många avseenden ses som 

en skapad identitet. Nationen byggs upp av de idéer, institutioner och kulturmönster som 

cirkulerar mellan nationer och i det egna landet. Det nationella förvandlas från en importerad 

idévärld till en levd erfarenhet. Nationen blir i efterhand inte bara en kulturell konstruktion 

utan en mycket konkret verklighet. I denna process finner varje nation sitt tonläge, sin 

nationella profil och till detta kommer naturligtvis att det nationella är en arena där olika 

grupper i sitt sökande efter makt spelar ut sina intressen. Kanske är det vår egen vilja till en 

nationell identitet som skapar den svenska identiteten. 31  

 

                                                 
30 Boman, Stefan (1997) Historia, museer och nationalism sid. 109-118 
31 Jfr. Löfgren, Orvar (1994) sid. 40 och Bohman, Stefan (1997) sid. 149 
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Överallt där varor bjuds ut för kulturell konsumtion väljer människor de varor som bäst 

hjälper dem att förstå sina egna erfarenheter.32 Vi äter hellre svenskt kött än irländskt och för 

en utlandssvensk kan IKEA vara räddningen vid behovet av nya möbler. 

 

Grupper som säger sig äga en viss kulturell identitet tillämpar ofta en relativt sträng intern 

disciplin för att uppväga vad de betraktar som hot vilka medverkar till att förändra den egna 

kulturen. 33 Om vi förhindrar svenskheten att utvecklas i takt med tiden och de nya influenser 

vi ständigt tar emot kommer den så småningom att verka förlegad och inte längre vara något 

att värna om. När det gäller svensk designs identitet bildas redan idag grupper med syfte att 

slå tillbaka mot det rådande idealet inom svensk design.34 Kultur är det som möjliggör 

kommunikation och missförstånd, och är därtill det kontinuerligt alstrande resultatet av 

pågående kommunikationsprocesser. Det är inte en fix identitet och kan inte heller avgränsas 

till att gälla ett samhälle som består av individer.35 

Begreppet smakdomare 

Åke Erlandsson, författare till Litterära smakdomare, skriver att man under 1600- och 1700-

talet talade om att den goda smaken utgick från hovet. Också i aristokratins salonger fördes 

samtal kring vad som var ”god smak” och akademier skapades för att bevara smaken inom 

vältalighet och skaldekonst. ”Den goda smaken” dikterades under denna tid av enväldiga 

lagstiftare och överdomare, knutna till hovet. Vidare skriver Erlandsson att massmedia med 

kulturjournalistiken i främsta ledet möjligtvis övertagit den uppgiften. Han menar att 

smakdomare kan innebära en kanal/institution likaväl som en enskild person som inom 

kanalen eller institutionen starkt präglat det budskap som sänts ut.36 

 

I den empiriska del som följer kan man som läsare vinna på att fundera över termen 

smakdomare då man i Föreningen Svensk Form och tidigare Svenska Slöjdföreningen kan se 

tendenser till detta fenomen. På sätt och vis är vi alla smakdomare. Institutioner i den 

storleksordning Svensk Form befinner sig i anses dock här med stöd av bland annat Åke 

                                                 
32 Eriksen, Thomas Hylland (1994a) ”Symbolisk maktkamp i det interkulturella rummet”  sid. 84 
33 Knudsen, Arne (1994) ”Maffia som civilt samhälle” sid. 93 
34 T ex designgruppen Uglycute. 
35 Eriksen, Thomas Hylland (1994a) sid. 80 
36 Erlandsson, Åke (1987) ”Förord” sid. 9-14 
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Erlandssons bok ha större makt att påverka. Dess åsikter och berättelser har en djupare 

innebörd än mindre institutioners och den enskilda personens. Ända från början har Svenska 

Slöjdföreningen propagerat för en viss smak, vilken man ville att arbetarklassen skulle ta till 

sig. På senare år kanske det snarare har handlat om bevarandet av denna smak och den egna 

positionen som trendskapare. Att Svensk Form idag fortfarande fungerar som smakdomare är 

det sällan någon reflekterar över eller ifrågasätter. Föreningens arbete och sätt att visa upp sig 

för omvärlden har gjort dem till självklara på marknaden. 
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Empirisk undersökning 

Föreningen Svensk Forms historia 1845-1950 

Den 6 oktober 1845 bildades Svenska Slöjdföreningen. En av föreningens uppgifter var att 

stödja den söndagsritskola som året innan startats av Nils Månsson Mandelgren. Föreningens 

valspråk ”Svensk slöjd föder svenskt oberoende”37 ledde till en rad initiativ. Inom föreningen 

insåg pionjärerna att de estetiska och pedagogiska ambitionerna måste samordnas med den 

krassa ekonomiska verkligheten. Föreningens mål var att förbättra de svenska produkterna så 

att de överträffade de utländska lyxvaror som stod högt i kurs på marknaden och förbättra de 

svenska arbetarnas moral och bildning genom de kurser som Slöjdföreningen erbjöd. Bakom 

dessa mål låg en rädsla för vad som skulle hända med hantverksskickligheten när 

skråväsendet avskaffades och näringsfriheten infördes, vilket inträffade år 1846 och 1866. 

Föreningen hade utsett sig själva till folkets vägledare genom 1800-talets snabba flöde av ting 

och former. De egna värderingarna sattes högt och fick inget motstånd då någon kritik mot 

föreningen aldrig kom fram. Resultatet av detta blev att den estetiska ideologi som 

Slöjdföreningen stod för speglade den dominerande kulturens. 

 

Svenska Slöjdföreningen hade bildats i en brytningstid. Industrialismen var på frammarsch 

och drog med sig det agrara Sverige in i ett nytänkande vilket bland annat ledde till 

urbanisering. Urbaniseringen till städer och fabriksorter ledde i sin tur till fler människor med 

köpkraft, vilka kom att bli föreningens främsta målgrupp. Den smakfostrande uppgift 

föreningen ansåg sig ha bestod i att förmå tillverkarna att skapa vackra föremål och hindra 

brukarna från att välja utländska föremål istället för svenska. Meddelanden från Svenska 

Slöjdföreningen kom ut en gång om året och från 1897 två gånger om året.38 

 

I och med den Allmänna Konst- och Industriutställningen 1897, som Svenska Slöjdföreningen 

deltagit i förberedelserna till sedan 1880-talet, med sina industriella innovationer och 

vetenskapliga upptäckter stod det klart att världen var förändrad. Det har i efterhand tolkats att 

                                                 
37 Rundquist, Angela (1995) ”Nationella former och ideala normer” sid. 8 
38 Ibid sid. 8-23 
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insatta medborgare efter sekelskiftet 1900 insåg att den globala samhörigheten var på väg att 

spricka.39 Den nya epoken i historien gjorde sig påmind med första världskrigets utbrott 1914. 

 

I Svenska Slöjdföreningens stadgar stod det bland annat skrivet att de skulle vårda 

hemslöjden. Detta resulterade i att alster från svensk hemslöjd ofta ställdes ut på föreningens 

mindre utställningar och intog en viktig del på 1909 års utställning.40 

 

I april 1916 trädde nya stadgar i kraft för Svenska Slöjdföreningen. Bland annat fanns 

paragrafer som talade om att föreningen med sitt smakförädlande arbete skulle försöka nå 

både hantverk, slöjd, industri och andra icke-specificerade arbetsgrenar. I samband med 

Svenska mässan i Göteborg 1919 skevs Svenska Slöjdföreningens första 

propagandapublikation Vackrare Vardagsvara, med syftet att få fram en enhetligare 

produktion vilket i sin tur skulle leda till en enhetligare smak som skulle leda till enhetligare 

form i hela samhället. Från föreningens håll ansågs det vara både socialt och ekonomsikt 

viktigt att få fram bättre bruksföremål. 

 

Den 15 oktober 1917 öppnade Hemutställningen på Liljevalchs med hundratals nya produkter 

genom nya samarbeten mellan industrier och konstnärer. Det resultat utställningen visade var 

sprungna ur en inredningstävling anordnad av Svenska Slöjdföreningen. Tävlingen bestod 

från början av tre klasser: enkelrum med kakelugnsspis, bostadskök med ett rum, och två rum 

och kök. Rummen storlek och ett antal möbler var fixerade dessutom skulle de tävlande hålla 

sig inom en given budget. Möbler och bohag i enkelrummen fick inte överstiga 260 kr, för 

bostadsköket med ett rum 600 kr och för tvårumslägenheten 820 kr. Ytterligare tävlingar 

tillkom: en i bostadsting och en tävling om ugnar, kaminer och spisar. 

 

Sveriges goda rykte som konstindustrination grundades vid Parisutställningen 1925. ”Den 

svenska egenarten” började synas, vilken några år senare gav upphovet till begreppet 

”Swedish Grace”, vilket myntades av den engelske journalisten Morton Shand i en artikel om 

svensk konstindustri 1930.41 

 

                                                 
39 Ibid sid. 23 
40 Stavenow-Hidemark, Elisabet (1995) ”Förändringens vind” sid. 40 
41 Ericsson, Anne-Marie (1995) ”Parisutställningen 1925” sid. 79 
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Kring Stockholmstutställningen 1930 fanns två stridande läger, funktionalisterna under 

ledning av Georg Paulsson, och traditionalisterna där Carl Malmsten gick i spetsen. Här 

ställdes förnuft, rationalism och internationalism mot känsla, hantverk och nationalism. 

 

I början av oktober 1931 slogs det genom förslag fast att föreningens främsta syften var en 

förädling av slöjden, hantverket och industrin och den allmänna smakens höjande. Det 

beslutades att föreningen skulle rikta in sig på varuproduktionen vars alster var mest spridda 

över landet och därför förväntades ha störst betydelse för allmänheten. 

 

På Svenska Slöjdföreningens utställning i London 1931 visades ett exklusivt urval av svenskt 

konsthantverk och konstindustri där det gavs plats åt både det traditionella och det mer 

omodernistiska. Även vardagsvaran fanns representerad. Utställningen blev mycket 

uppskattad av de engelska kritikerna.42 

 

1932 döptes Slöjdföreningens tidskrift om till FORM och gavs en modernare layout. Den kom 

då ut tio gånger per år vilket var en ökning med 50% jämfört med tidigare. 

 

Under andra världskriget inleddes en pedagogisk pionjärverksamhet av kretsen kring 

Slöjdföreningen. Konstnärligt intresserade ungdomar erbjöds att per korrespondens studera 

ämnen som möbler, bostad, inredning, glas, keramik, textiltryck, modeteckning, reklamkonst, 

textning och typografi och ädla metaller. Möjligheten för ungdomar att lära sig om konst och 

inredning utvidgades 1944, då Bo-kommittén startade en intensiv cirkelverksamhet i 

industriorter runt om i landet. Kunskaperna inhämtades inte bara från skrivet material utan 

även från diskussioner och praktiskt arbete. Varje cirkel avslutades med en boutställning i 

skala 1:1. Bo-kurserna fortsatte ända in på 1950-talet fast i mindre omsättning.43 

 

Från 1937 fanns det möjlighet för skötsamma ungdomar att söka ett förmånligt 

bosättningslån. Från 1944 fick de som beviljades lån även med broschyren Bosättning, 

utgiven av Sveriges Riksbank i samarbete med Svenska Slöjdföreningen och Aktiv 

Hushållning. Bosättning lockade med en ny sorts interiörbilder: svalt funktionalistiska med 

enkla klassiska möbler sattes i kontrast till dystra rum. Broschyren manade till att planlägga 

                                                 
42 Rudberg, Eva (1995) ”Rakkniven och lösmanschetten” sid. 138 
43 Larsson, Lena (1995) ”Lära sig att bo” sid. 140 
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inköpen, möblera för hemmets uppgifter och att inte köpa allt på en gång. Under 40-talet 

bestod nämligen bostadssituationen av trångboddhet och avbetalningsköp på möbler. Det 

fanns inte en möjlighet för unga att köpa nytt utan de fick på sin höjd nöja sig med att 

komplettera det som fanns på den lilla yta man hade.44 

 

1940-talet var vardagens decennium. Efter kriget ersattes funktionalisternas visioner med 

noggranna studier av vardagslivet i svenska bostäder. Den bostadsutredning som drogs igång 

av bland andra Svenska Slöjdföreningen kom fram till att Sverige hade Europas näst sämsta 

utrymmesstandard. Detta kom att bli socialpolitikens viktigaste fråga där Slöjdföreningen var 

en av debattörerna. 

Föreningen Svensk Forms mediakanaler 

Genom åren har Föreningen Svensk Form gett ut en rad böcker med olika syften som både 

varit smakuppfostrande och historiskt tillbakablickande. Förutom detta har det sedan Svenska 

Slöjdföreningens grundande 1845 givits ut årliga meddelanden som 1932 bildade tidskriften 

FORM. Idag är denna tidning den största skandinaviska facktidskriften om design. 

Förutom de textbaserade mediekanaler föreningen använder sig av har de alltid funnits med i 

debatten om svensk design och producerat utställningar i såväl Sverige som utomlands. Sedan 

1983 kan besökare årligen se utvalda alster, av bland andra verksamma inom Svensk Form, i 

jurybedömningen Utmärkt Svensk Form. 

1950-talet  

Vackrare vardagsvara 

Efter krigsslutet 1945 skedde en välståndsökning i landet vilken gjorde ungdomar till en 

viktig konsumentgrupp. Efter 1940-talets knapphet vad gällde varor vällde nu en våg av nya 

varor, nya material och ny teknologi in i landet. Många av de unga som under kriget levt på 

minimilön gavs nu en möjlighet att låna pengar av staten för bosättning. Utvecklingen gick 

fort och mekaniseringen ansågs som en nödvändighet. Arbetskraften började bli en dyr 

bristvara. Och i hemmen förändrades och förenklades arbetet med ny teknologi. 45  

                                                 
44 Ibid sid. 143-144 
45 Wickman, Kerstin (1995) ”På en smal tunga i havet” sid. 188 och Silow, Sven (1995a) ”Gröningen” sid. 200 
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Bostadskrisen blev en av efterkrigstidens stora frågor. Många var trångbodda och det krävdes 

en lösning på problemet. Krisen skulle lösas med standardisering och rationell 

industriproduktion men det största problemet låg i att ge de mest utsatta flerbarnsfamiljerna en 

hyra de hade råd att betala.46 

 

Svenska Slöjföreningen visade under denna period sin vilja att vara utbildande och utredande 

genom den litteratur som gavs ut. Bland annat innehöll stor del av publikationerna fakta kring 

de utredningar föreningen genomförde. Under denna period som präglades av bostadskrisen 

var standardisering av mått och form ett ständigt återkommande ämne. Målet var att rensa 

utbudet av olika mått för exempelvis sängar och bord, och få fram hur produktens utförande 

skulle se ut för att på bästa sätt passa användaren. Genom Bäddmöbler från 1950 och Bord 

från 1958 visade man de undersökningar som genomförts och de resultat de kommit fram till. 

I fallet Bäddmöbler hade de förslag som tagits fram och presenterats för allmänheten redan 

vid bokens utgivande antagits som svensk standard. Det som föranlett denna undersökning 

sägs vara flera år av kritik rörande till exempel bäddarnas minimala storlek vilken inte var 

anpassat för det storvuxna folk som svenskarna var och att sängbottnarna var dåliga och direkt 

olämpliga ur hygienisk synpunkt. 

 

I såväl Bäddmöbler som Bord pekar man på en ”förvirrande mångfald av mått”47 och menar 

att det finns stora brister i möblernas anpassning till hemmen. I Bord som tillhör 

möbelutredningen berättar man att målet för utredarna varit att klarlägga de viktigaste 

egenskaperna när det gäller bordens användning. De två utgångspunkter utredningen följde 

var: 

1. Behovet av en måttstandardisering för bäddmöbler. 

2. Behovet av en generellt högre standard.48 

Det har tagits fasta på att bordet i de samtida hushållen inte enbart användes vid måltider utan 

även i det dagliga arbetet som exempelvis konservering, bakning, sömnad, reparationer, 

läxläsning, hobbysysslor med mera. 

 

                                                 
46 Boman, Monica (1995) ”1945: Bostadsfrågan i centrum” sid. 162 
47 Bäddmöbler (1950) sid. 5 
48 Bäddmöbler (1950) sid. 5 
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Möbler tillverkas i stor och stigande omfattning för en anonym 

marknad. För det ska vara möjligt att i serie tillverka möbler som kan 

fylla skilda behov måste deras utformning bygga på kunskap om 

bostadsförhållanden och levnadssätt om variationerna i den mänskliga 

kroppsbyggnaden. Man kan tycka att ett funktionellt möbelbestånd 

borde ha blivit vår arvedel från gångna århundraden. Men en flyktig 

blick på möbelmarknaden visar att måttsättning och utformning ofta 

inte överensstämmer med vad det praktiska bruket kräver av varan. 49 

 

De båda böckerna Bäddmöbler och Bord är väldigt pedagogiska och lättförståeliga och kunde 

därför även tillgodogöras av de lågutbildade. Ett kännetäcken för denna typ av utbildande 

litteratur är att de är rikt illustrerade. I Bäddmöbler visas exempelvis bilder på hur stor plats 

en människa behöver i olika sovställningar, vilken höjd som är lämplig vid bäddning samt hur 

städbehovet under sängen tillgodogörs på bästa sätt, medan man i Bord illustrerar hur stor 

plats den presumtive middagsgästen behöver och följaktligen hur många personer som ryms 

vid olika typer av bord. 

 

Arbetet med dessa utredningar och det sätt som valts att presentera dem på visar att Svenska 

Slöjdföreningen även under denna period såg som sin uppgift att förädla hantverket, slöjden 

och industrin och verka för den goda smakens höjande. Att som förening engagera sig i 

samtidens viktiga frågor kan motivera en ställning som aktiva samhällsförbättrade. Den 

standardisering som är resultatet av denna utredning har säkerligen gjort livet enklare för 

konsumenten, redan under 1950-talet men även idag. 

 

Det tydliggörs för läsaren att målet för utredarna har varit att klarlägga de viktigaste 

egenskaperna när det gäller de olika möbeltypernas användning. Utöver denna information 

vill man i Bord och Bäddmöbler ge största möjliga frihet vad gäller material-, form-, och 

detaljfrågor. Slöjdföreningens vill på detta sätt hjälpa möbelmarknaden i framtagandet av 

standardmått. I väntan på att standardiseringen ska genomföras fullt ut vill föreningen ge tips 

till köparen vad denne bör tänka på innan införskaffandet sker, vilka krav konsumenten bör 

ställa på möbelns utformning.50 

                                                 
49 Berglund, Erik (1957) Bord  sid. 7 
50 Ibid sid. 7-9 och Bäddmöbler (1950) sid. 5-6 
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1950-talet blev en guldålder. Tack vare den höjda standarden och ökande konsumtionen 

började design löna sig. Sverige urbaniserades, folkhemmet blommade och välfärdssamhället 

förde med sig mer fritid, större frihet, bil och sommarstuga. Nya material som galon, plast, 

emalj och skumgummi började så smått ersätta läder, trä och stoppning.51 

 

I bruset av nya möbler och andra föremål såg Svenska Slöjdföreningen det som sin uppgift att 

hjälpa konsumenten göra rätt val. I utredningar liknande de som presenteras ovan gavs 

generella riktlinjer utarbetade efter människans behov men det syns också en vilja under detta 

decennium att ge förslag på vilka produkter som ansågs vara de bästa på den samtida 

marknaden. Ett sätt att föra ut sina åsikter kring hur Slöjdföreningen ansåg 

samhällsmedborgarna skulle skapa och pryda sina hem var genom de böcker som 

presenterade ett juryvalt urval av enskilda produkter. Denna typ av litteratur som riktat in sig 

på de enskilda artefakterna skiljer sig markant från de böcker som diskuterats ovan där endast 

standardmått och andra funktioner möbeln bör uppfylla presenteras för läsaren. I Bord och 

Bäddmöbler fanns en strävan att ge formgivaren största möjliga frihet i material- form- och 

detaljfrågor medan Marknadens möbler valde att helt frångå den principen: 

 

Svenska Slöjdföreningen har bland sina arbetsuppgifter att å ena sidan 

främja kvalitet och god form i produktionen samt å den andra att sprida 

kunskap om resultaten till alla som använder dessa. Med föreliggande 

publikation prövar föreningen delvis en ny väg. Den börjar nämligen en 

bokserie om bra bruksvaror. Seriens första volym behandlar möbler.52 

 

Genom detta nya sätt att utbilda folket hade Svenska Slöjdföreningen funnit en ny väg att vara 

trendskapare och agera smakdomare. I Marknadens möbler valdes att istället för information 

om generella riktlinjer visa ett urval av möbler som enligt jurymedlemmarna var exempel på 

god form med bra kvalitet. Genom denna bok hävdas det tolkningsföreträde Slöjdföreningen 

inte gärna ville släppa. 

 

                                                 
51 Silow, Sven (1995a) sid. 208 och Wickman, Kerstin (1995) sid. 195-196 
52 Berglund, Erik och Halvegård Gun (red.) (1958) Marknadens möbler sid. 7 
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Marknadens möbler var den första av sitt slag och visar för läsaren sida efter sida med olika 

sorters ”bra” möbler och den ger information om pris och försäljningsställe. För Svenska 

Slöjdföreningens del fanns genom denna typ av publikation ett sätt att agera smakdomare och 

bibehålla den tidigare självklara rollen som trendskapare och förevisare av god form. 

 

Vid ett jämförande av de böcker som riktat in sig enbart på mått och funktion med 

Marknadens möbler, där det valts att presentera ett urval av föremål, kan anas en splittring 

mellan de intresseområden som under 1950-talet fanns inom Svenska Slöjdföreningen. Å ena 

sidan väljer de att i vissa fall att inte diskutera skönhet och smak medan de å andra sidan 

enbart diskuterar dessa faktorer.   

 

En av de stora händelserna på inom den svenska designvärlden under 1950-talet var 

utställningen H55. Denna glansfulla uppvisning av det moderna boendet och de nya 

brukstingen var dömda att gå till historien. Men inte enbart rosor och goda ord föll över H55 

utan även kritik och ironi.53  

 

Under denna tidsperiod producerade Svenska Slöjdföreningen utställningar även för en 

utländsk publik. 1954-57 turnerade Design in Scandinavia i USA och Canada och året efter 

denna utställnings slut kunde de amerikanska utställningsbesökarna åter ta del av design från 

detta område genom The Swedish textiles today. Även under 1950-talet var Amerika en stor 

och mäktig nation vilket möjligtvis bidrog till dessa båda satsningar från Svenska 

Slöjdföreningens sida. De ville gynna svenska formgivare och var mån om att visa upp de 

skandinaviska länderna på ett positivt sätt. Det sätt man genom texten i 

utställningskatalogerna valde att presentera sig på ger en tydlig vinkling till vad som ansågs 

var viktigt att lyfta fram. I katalogen till The Swedish textiles today ges dessa ord som en 

introduktion till besökaren: 

 

Contemporary Swedish design is modern in every sence of the word, 

but it has its roots in a strong tradition. The essense of this tradition is 

perhaps an attitude towards the object that form our daily environment: 

an awareness of them, a deisre to take care of them and keep them 

beautiful. This attitude is reflected in traditional crafts as well as in 

                                                 
53 Silow, Sven (1995b) ”H55 – med ansiktet vänt mot framtiden” sid. 176 
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modern design, and we belive that, now as formerly, an attractive 

environment is essential to a well- intergrated and active life.54 

 

Många paralleller kan dras mellan denna text och delar av informationen tillhörande Design in 

Scandinavia där det på ett liknande lyfts fram traditioner och regionens moderna sätt att leva. 

Det förefaller viktigt att poängtera den miljö designen är sprungen ur: 

 

Folk art has flourished in the remote and isolated communities of the 

north where the great religions festivals of Christmas, Easter and 

Midsummer became the highlights of daily existence. 55 

 

Förutom den målande beskrivningen ovan talas i Design in Scandinavias utställningskatalog 

om de ekonomiska svårigheterna skandinaverna genomlidit där självförsörjning var 

nödvändig fram till samtiden och att befolkningen genom dessa svårigheter förnekat känslan 

för form, kvalitet och material. Den fattigdom det talas om är dock inte i dess extremaste 

bemärkelse utan ett försök att lyfta fram det kärva, enkla livet som satt sina spår i de formade 

alstren. Fattigdomen innebar inte avsaknad av mat utan snarare avsaknad av dyrbara, 

ickefunktionella dekorationer.  

 

För Norge och Sverige tillskrivs hemslöjden en alldeles speciell betydelse. Den bild som 

framställs för de amerikanska utställningsbesökarna verkar vara en exotisk och 

traditionsbunden sådan samtidigt som det är viktigt att länderna inte verkar underutvecklade. 

 

For Scandinavian design to-day is not to be regarded as an 

ethnographic curiosity. It is alive to the trends of the age, and bears 

abundant testimony of the fact that the four countries concerned belong 

to the sphere of Western culture. The design of the day is created for 

the people of to-day, people who live under conditions which are 

essentialy much the same as those of the average American. 56 

                                                 
54 Ur utställningskatalogen till The Swedish textiles today (1958) 
55 Ur utställningskatalogen till Design in Scandinavia  (1954-1957) 
56 Ibid 
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Även i detta exempel, likt de skilda genrerna som kan urskiljas i publikationerna, finns en 

tvetydighet om vilken ståndpunkt som avses föras fram. Samtidigt som ursprunget anses vara 

viktigt, att svensk och skandinavisk design förknippas med tradition och hantverksskicklighet 

lyfts det fram att den design som visas sprungit ur ett modernt samhälle som inte under tiden 

detta skrevs var underutvecklat och fattigt. Det finns en vilja att föra fram designen ur en 

specifik vinkel, vilken avser marknadsföra svensk och skandinavisk design, samtidigt som 

rädslan att dessa länders utveckling och ställning inom det ekonomiska och industriella 

området ska missuppfattas lyser igenom.    

 

Mitten av 1950-talet var en balanserad och harmonisk tidpunkt. Funktionalismens ideal hade 

realiserats och det fanns fortfarande en tro på kvalitet, god smak och estetisk folkbildning. 

Snart skulle andra idéströmmar komma och bryta den trenden.  

 

Fram till detta decennium hade Svenska Slöjdföreningen varit pådrivare av 

bostadsutvecklingen och den estetiska diskussionen. Nu höll de på att förlora greppet. 

Tidigare hade föreningen haft tolkningsföreträde, men nu gick utvecklingen inte längre att 

kontrollera. Det började tvivlas på skönhetens betydelse. 

Sammanfattning 1950-talet   

Med den enorma utveckling som skedde under 1950-talet följde en ström av nya material, nya 

föremål och en begynnande köplust. Den särställning Svenska Slöjdföreningen haft fram till 

dessa dagar med sitt tolkningsföreträde och som allmänhetens vägvisare hotades nu av den 

snabba utvecklingen. Denna tids stora frågor rörde sig kring bostadskrisen och hur den skulle 

lösas. Genom böcker som Bord och Marknadens möbler visades föreningens kunskap och 

kompetens upp. I Marknadens möbler manifesteras tolkningsföreträdet genom uppvisandet av 

ett juryvalt urval av marknadens bästa svenska möbler. Under det funktionalistiska 1950-talet 

bands den rena enkla estetiken till en vilja att genom upplysning ge även arbetaren ett vackert 

hem. 

 

För beskökarna till utställningen Design in Scandinavia och The Swedish textiles today 

presenterades den svenska och skandinaviska formen som något exotiskt, traditionellt och 

jordnära. Dessutom valde man i ett av fallen att poängtera att skandinaver inte direkt skiljde 

sig från medelklassamerikanen utan hade tillgång till i princip samma standard och faciliteter 
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som dem. Tradition ställdes mot utveckling på samma sätt som formgivarens konstnärliga 

frihet ställdes mot viljan att visa upp de ideal som av föreningen ansågs innebära god svensk 

form.   

1960-talet 

Revolution mot enkelheten 

1960-talet präglades av den elektroniska utvecklingen. En miljon bostäder byggdes för att 

övervinna trångboddheten – rekordåren började. Efterfrågan på möbler ökade kraftigt. Den 

rationella produktionen förutsatte rationell distribution och försäljning. Självbetjäning och 

snabbköp slog igenom i livsmedelsindustrin, och så småningom också, genom IKEA, på 

möbelmarknaden. Formgivarens roll började ifrågasättas. Det betvivlades att industridesignen 

verkligen företrädde konsumenternas intressen. Under 1960-talets rekordår expanderades 

också den offentliga sektorn. En del av den svenska möbelindustrin riktade då in sig på att 

fylla det behovet. Intresset för den estetiska ytan, för en totalformgivning av miljön och en 

elitistisk inställning till form präglade alltmer inledningen av detta decennium. Men 

vändningen kom. Det var 1960-tal och en radikalisering påverkade det mesta – även den 

etablerade designvärlden. 57 

 

Under denna period likt det förra decenniet ägnade Svenska Slöjdföreningen sin tid mestadels 

åt utredningar och presentationer av urval av marknadens främsta produkter. Totalt 

producerades under detta årtionde inte mindre än elva böcker och är enligt antalet räknat den 

mest produktiva tiden i Svenska Slöjdföreningens publiceringshistoria. Kanske speglar 

Svenska Slöjdföreningens massiva produktion rädslan för att förlora greppet om den kontroll 

de tidigare haft gällande produktionen och som redan under 1950-talet börjat glida ur 

föreningens händer. Den nya typ av produktinriktad litteratur som 1958 inleddes med 

Marknadens möbler fick under detta decennium sitt verkliga genombrott. Arbetet med att 

underlätta konsumenternas enskilda produktval fortskred genom presentationer av det man 

inom föreningen ansåg vara det bästa på den samtida marknaden. Genom dessa publikationer 

kunde de bibehålla lite av det tolkningsföreträde som höll på att fö rloras. Under 1960-talet 

publicerades totalt fyra böcker inom denna genre: Glas för hushållet 1960, Möbelråd 1961, 

Möbler för fritidshus och Möbler 1968. Några av dessa böcker inledes med information om 
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vad man generellt bör tänka på vid köp av den enskilda produkten. I Glas för hushållet ges 

denna information som introduktion till läsaren: 

 

Ett alltför smalt glas är det svårt att dricka ur och det är svårt att diska. 

Ett alltför vitt glas är svårt att fatt kring, det har stor avdunstningsyta 

och skvalpar lättare över. 

 

Se till att foten är tillräckligt stadig. Som regel kan man säga att fotens 

omkrets bör vara något mindre än skålens. För mycket höga och smala 

glas gäller inte detta. Där bör foten vara större. 

 

Ett tunt ben kan vara elegant, men tänk på att Ni får lov att vara 

försiktig med sådana glas.58 

 

Citatet ovan visar ett exempel på den pedagogiska roll Slöjdföreningen tagit på sig och även 

under denna period ville behålla. Litteratur i samma konsumentrådgivande genre som Glas för 

hushållet kan ses som försök att vidmakthålla rollen som vägvisare inom svensk design. 

Genom att på detta sätt förmedla till folket det som inom Svenska Slöjdföreningen anses vara 

det bästa urvalet av svensk formgivning visas även för producenterna vilka kriterier som bör 

uppfyllas för att godtas på marknaden.  

 

Den största delen i de produktinriktade, konsumentrådgivande böckerna upptas av 

presentationen av den enskilda bokens urval av produkter där det visas upp den ”bästa 

svenska designen på marknaden”. Den här typen av litteratur går stick i stäv med de utredande 

publikationer som gjorts, i vilka det anses vara viktigare att ge generella uttalanden om vilka 

mått och former som är de optimala för olika typer av föremål. I de utredande publikationerna 

fanns en strävan att lämna så stor frihet som möjligt åt formgivaren. I Glas för hushållet, 

Möbelråd, Möbler för fritidshus och Möbler görs valet att helt frångå dessa ideal och läsaren 

informeras istället om vilka kriterier som använts vid urvalet vilket i förlängningen pekar på 

vilka faktorer som anses innebära produktens viktigaste egenskaper. Nedan visas några 

                                                                                                                                                         
57 Olausson, Ingrid (1995) ”Form Design Center” sid. 256-257 
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exempel på vilka krav man från Svenska Slöjdföreningens sida ansåg att den enskilde 

produkten borde uppfylla:  

 

• Föremålens lämplighet för ändamålet 

• Utformning med tanke på hållbarhet och rengöring 

• Rimligt förhållande mellan kvalitet och utformning å ena sidan och priset å andra sidan. 

• Formernas renhet och materialets karaktär. Detta i övertygelsen att: ”onödiga krusiduller 

mest är till förargelse, medan materialets renodlade och funktionella form i längden är det 

som ger bästa valuta för pengarna.”59 

 

I den sista av dessa punkter visas ett tydligt avståndstagande från överflödiga dekorationer 

och ett ställningstagande för rena, funktionella former. Uttalandet kan ha styrt såväl köpare 

som producenter att tona ner dekorationslustan och istället välja det enkla och rena. Detta kan 

ses som ett exempel på hur en mäktig institution via mediala uttryck kan bidra till förändring 

och vara trendskapande inom en viss genre. Detta handlar tyvärr inte om någon tillfällig nyck 

utan även i Möbler för fritidshus visar man ett ställningstagande mot överflödig dekoration 

och för den rena formen: 

 

Juryn har vid urvalet lagt vikt vid en enkel, starkt funktionell 

formgivning, en god teknisk kvalitet […]60 

 

Inlägg liknande detta som förs i det offentliga samtalet om den svenska formen gjorde 

troligtvis den enkla, funktionella stilen mer populär. Att få sina alster uppvisade i den här 

typen av litteratur kan ses som en föregångare till den årliga jurybedömningen Utmärkt 

Svensk Form. Föreningens hävdar själv att utmärkelsen Utmärkt Svensk Form ska ses som 

positiv i marknadsföringssyfte och även fungera som en ledning för konsumenten. 

 

I introduktionen till Möbelråd talas om för läsaren att denna bok är skriven för att vara läsaren 

till hjälp vid införskaffandet av möbler samt vara en översikt över den befintliga 

möbelmarknaden. Boken är en sammanfattning av de undersökningar som gjorts under 

                                                                                                                                                         
58 Glas för hushållet (1960) sid. 11 
59 Ibid sid. 15 
60 Möbler för fritidshus (1966) sid. 3 
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tidigare år av t ex möblers mått och funktion. Med bokens hjälp ska läsaren lätt kunna sätta 

sig in i vilka praktiska krav det är rimligt att möbeln uppfyller.  

 

De produktinriktade, konsumentrådgivande böckerna ger samtliga uttryck åt föreningens 

strävan att under 1960-talet behålla sitt tolkningsföreträde. Den lättförståeliga texten och de 

tydliga bilderna visar upp den kunskap föreningen besitter och gör kunskapen tillgänglig även 

för de lågutbildade, vilka föreningen redan på 1800-talet lyft fram som sin främsta målgrupp. 

Den noggrannhet och kunskap som visas genom de minutiösa beskrivningarna av de 

genomförda utredningarna, manifesterar Svenska Slöjdföreningens rättighet att uttala sig i 

dessa frågor.  

 

Presentationerna av de föremål som valts ut görs genomgående med hjälp av bilder och text 

där information ges om vem tillverkaren är, prisidé, mått och material. På detta sätt har 

konsumentens köp förenklats och de erbjuds genom boken att på ett lättare sätt välja den vara 

de önskar. Utan att själva besöka affärer eller snickare gav dessa publikationer konsumenten 

möjlighet att i ett samlat dokument ta del av ”experternas” urval och utifrån det ta ställning till 

vilken produkt som passade bäst. På samma sätt som dagens internet förenklat och 

tidsbesparat konsumentens köp hävdas här att Glas för hushållet, Möbelråd, Möbler för 

fritidshus och Möbler gav 1960-talets konsumenter liknande fördelar. 

 

Under 1960-talet publicerades inte bara produktinriktade böcker där Svenska Slöjdföreningen 

agerat smakdomare utan även litteratur som tvärtemot strävade efter att ge formgivaren största 

möjliga frihet. Genom dessa två genrer anas en tudelning inom Svenska Slöjdföreningen vad 

gäller rätten att agera smakdomare och inskränka den konstnärliga friheten. Boken Skåp från 

1960 visar resultaten av en undersökning av förvaringsmöbler fö r bostadens behov. Syftet har 

varit att klarlägga vilka krav olika föremålsgrupper, exempelvis porslin, glas, kläder och 

böcker, ställer på måttsättningen av hyllor, lådor, backar etcetera och hur dessa enheter 

sammanställs till större och mindre möbler för varierande innehåll. Möblernas mått har även 

studerats med hänsyn till människans och bostadens mått. Boken anger och diskuterar 

praktiska krav på möblernas utformning och deras tekniska kvalitet. Istället för att som i de 

tidigare exemplen ställa föremålet i fokus görs valet att här se till människan och hennes 

behov. Konkreta förslag på mått och förvaring ges på sammanfattande sidor efter varje 

kapitel. I denna bok och flera andra visas en vilja att inte styra formgivarna allt för mycket. 

Dock finns vissa fall där estetiska åsikter skiner igenom: 
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Många egenskaper hos en möbel är svåra att objektivt värdera. Valet av 

träslag är exempelvis oftare en utseendefråga än en hållbarhetsfråga. Ett 

omsorgsfullt arbete, välgjord puts, vackert bruna kanter och en 

angenäm yta ger värden som är svåra att mäta och beskriva, men som vi 

ändå upplever. När vi står inför ett välproportionerat skåp, märker hur 

fint låset fungerar, hur behagligt lådorna glider, känner doften av trä 

och lack och upplever god kvalitet, då vet vi att en god formgivning 

och ett gott arbete medför kvalitetsvärden som vi uppskattar och som vi 

framgent vill bevara. 61 

 

Det sätt som ovan valts att beskriva möbelns utseende, funktion och material anses vara 

värderande i den mening att texten nästan poetiskt beskriver exempelvis materialets doft. Det 

poängteras några rader senare att detta inte ingår i föreningens undersökningsområde och är 

upp till formgivaren.  

 

Allt detta är dock formgivarens uppgifter och faller utanför ramen för 

våra undersökningar, som enbart gäller det praktiska brukets fordringar 

på våra förvaringsutrymmen. Avsikten med våra utredningar är att ge 

formgivaren tillfälle att ägna sig även åt detaljutformning utöver de 

alltid så tidskrävande måttstudierna.62 

 

1961 gavs boken Servisgods ut med syftet att i första hand vara en granskning av marknadens 

aktuella servisgodsbestånd i relation till ”hemhushållens” behov, i andra hand en översyn av 

dess utrustning med servisgods. 

 

Boken visar likt de andra utgivna publikationerna i den behovsinriktade genren mått och 

tabeller för befintliga modeller av servisgods, användningsområden med mera och är ännu ett 

exempel på den roll som utbildare Svenska Slöjdföreningen utövade. Denna bok kan tänkas 

vara en förstudie till Servisporslin av samma författare. I Servisporslin visas riktlinjer för 

                                                 
61 Berglund, Erik (1960) Skåp sid. 116 
62 Ibid 
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konsumenten om hur den på bästa sätt tillgodoser det behov som förstudien fastslår behöver 

tillfredsställas. Boken ingår i Svenska Slöjdföreningens serie av marknadsöversikter och 

bygger på föreningens undersökning av form – mått – funktion. Servisporslin vill, i väntan på 

en svensk måttstandard för servisgods, visa riktlinjer kring den praktisk – estetiska 

dubbelfunktionen som gäller även åtskilliga andra av hemmets bruksföremål och vara till 

hjälp vid valet av servisgods i butiken. Denna boks syfte var som skrivs i bokens inledning 

att: 

 

vara er till hjälp - »service» vid valet av de olika varor som ingår i vårt 

keramiska gods av idag63 

 

Den viktigaste informationen boken anser sig tillhandahålla är den om servisporslinets form. 

Man menar i Servisporslin att produktens värde står och faller med i vilken mån det har en 

form som, – i förening med materialet och det tekniska utförandet – uppfyller ändamålet att 

vara bra att äta på, servera ur och så vidare, och samtidigt vara behagliga ting att se på och att 

i största allmänhet glädjas åt. För att illustrera hur många samtida servisdelar är undermåliga 

visas en stor mängd bilder på hur koppar välter, kaffekannor läcker ur locket vid hällandet, 

dåliga greppfunktioner etcetera. På samma sätt som flera exempel innan har boken för att nå 

ut till en bred målgrupp använt sig av många talande illustrationer och ett lättförståeligt språk. 

 

Samtidigt som Svenska Slöjdföreningen genom boken eftersöker bättre teknisk, praktisk och 

estetisk kvalitet genom en basvara för dagligt bruk talas om Sveriges särställning inom 

konstindustrin och vad denna särställning beror på: 

 

Vår obestridliga internationella ledarställning på det konstindustriella 

området under flera decennier byggde bl a på den sociala ambitionen 

för en bättre vardagsvara. Vi kan glädja oss åt att fortfarande vara långt 

bättre lottade än andra industriländer då det gäller ett estetiskt – och 

praktiskt – tillfredsställande servisporslin.64 

 

                                                 
63 Lindgren, Bo Gunnar (1962) Servisporslin sid. 3 
64 Ibid sid. 5-6 
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Trots att man i citatet ovan lovordar det svenska porslinet och dess form önskar boken skicka 

ut en efterlysning efter en basvara till ett förnuftigt pris som tål att andvändas under en längre 

tid och som användaren inte heller tröttnar på utseendemässigt. Det ska även finnas möjlighet 

att komplettera servisen inom en rimlig tid, förslagsvis 30 år. Svenska Slöjdföreningen 

understryker med denna bok en vilja att inom föreningen ge sig in på nya områden och på 

detta sätt vara till större nytta för konsumenten. Även i denna publikation söktes som i 

flertalet exempel tidigare bevisligen efter en standardisering av mått och form. 

 

När det gäller servisporslinets estetik medges åter att vi alla har olika bedömningar om vad 

som är vackert eller fult. Rådet som ges till bokens läsare är att inte döma servisens dekor 

endast efter dess utseende i affären utan även tänka sig hur den passar med det porslin man 

redan har hemma. 

 

En av 1960-talets stora frågor behandlade bostäder och bostadsbristen. Under 1950-talet hade 

den svenska befolkningen tvingats bo i trånga lägenheter med dålig planlösning. När 

bostadsfrågan började tas tag i på 1960-talet är det tänkbart att intresset för forskning inom 

detta område ökade. Under denna tidsperiod gav Svenska Slöjdföreningen ut två publikationer 

som visade deras engagemang i frågan.  

 

Boken Bostaden visade upp de senaste resultaten inom bostadsforskningen och ville genom 

de fakta som presenteras ge en bred information i frågor kring vad som kan fordras i 

utrymme, utrustning, planlösning, yttre miljö etcetera när det gäller bostaden. I inledningen 

berättas att boken är skriven för att hjälpa den enskilde att: 

 

[…] bedöma sina behov, att formulera sina önskemål ifråga om 

bostäder, att jämföra olika lösningar och begrunda dess lämplighet. 

Bedömningen av de normer och rekommendationer som framtagits i 

denna skrift måste alltid bli individuell.65 

 

De kriterier denna skrift vill att en bra bostad ska ha är att den skall vara rymlig, praktiskt 

planerad och lättskött samt belägen i vänlig, levande miljö. Bostaden skall också ha ett 

hälsosamt klimat. Även om det talas om att bedömningen när det gäller bostadsfrågan bör 
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vara individuell drar boken sig inte för att visa exempel som visar på ett ställningstagande för 

en viss typ av bostad. En av de bra bostäder som i boken visas med bild beskrivs på följande 

sätt: 

 

Ljus och rymlig, med välutrustat kök och bekväm kontakt mellan 

rummen – så skall en god bostad vara.66 

 

Förutom grundläggande krav på bostaden visas även olika typer av flerfamiljshus med 

fördelar och nackdelar, olika typer av villor, rummens funktioner, ekonomiska aspekter på att 

hyra respektive köpa samt institutioner och organisationer på bostadsmarknaden. 

 

Då Bostaden riktade in sig på lägenhetens funktion lades i Bostadsvanor och bostadsnormer 

snarare fokus på människans behov. Genom Bostadsvanor och bostadsnormer fanns en vilja 

att utreda de barnrika familjernas bostadsförsörjning och kombinera detta med en utredning 

som tog sikte på själva bostadstypens utformning, dess plan-, inrednings- och 

möbleringsproblem. Resultaten framarbetades av Svenska arkitekters riksförbund och 

Svenska Slöjdföreningens Bostadsutredning. Arbetets huvudlinjer var: 

1) ett allmänt funktions- och rumsstadium, 2) en speciell köksundersökning, 3) en 

bostadsvaneundersökning och 4) en undersökning av möbelmarknaden. 67 

 

Genom det sätt människor levde i sina bostäder under den rådande tiden sökte denna 

utredning svar på vilka krav det var rimligt ställa vid uppförandet av nya bostäder som under 

detta decennium kom att uppgå till miljontals. Boken visar bilder på olika familjers 

längenheter och inredning och tar upp hur de använder sin bostad, vilka yrken, vilket 

umgänge och vilken sorts möbler de har. Familjerna som utreds ges ett allmänt omdöme. Att  

valets gjorts att rikta in undersökningen på den enskilda familjens utnyttjande av sin bostad 

visas genom uttalanden. I exemplet nedan reflekteras över en ung familjs val att leva: 

 

Ung familj av välsituerad arbetarklass, säkerligen ganska typisk i sin 

materiella inriktning. Istället för att försöka komma tillrätta med sina 

                                                                                                                                                         
65 Krantz-Jensen, Hildur (1963) Bostaden sid. 7 
66 Ibid sid. 10 
67 Bostadsvanor och bostadsnormer (1964) sid. 9 
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personliga behov, innan man köper möber, anskaffar man dessa i stor 

utsträckning efter slentrianmässiga föreställningar för att få det hela att 

se så fint och »förmöget» ut som möjligt. Det stora rummet användes 

tack vare finrumsprincipen nästan aldrig, men ändå tycker frun, att 

lägenheten är för liten. 68 

 

Mellan raderna syns tendenser till en skepsis vad gäller denna familjs levnadsval och det är 

möjligt att tänka sig att den som under 1960-talet läste denna bok inte önskade räknas in i den 

skara som fick denna typ av omdömen från utredningen. Idag har ”finrumsprincipen” nästan 

helt utplånats. Det är svårt att säga hur stor del Svenska Slöjdföreningen har haft i denna 

utveckling men de visade i alla fall tydligt sin ståndpunkt i debatten. Det mediala uttryckssätt 

Svenska Slöjdföreningen använde sig av var genom sitt enkla språk och tydliga bilder likt den 

litteratur som tagits upp innan inte särskilt svåråtkomligt och kunde därför tas del av många 

läsare.  

 

Både de produktinriktade böckerna som gavs ut under 1960-talet och de utredningar Svenska 

Slöjdföreningen publicerade under detta decennium kan räknas in i facket 

konsumentrådgivning. På samma sätt som vi idag tar del av konsumentprogram som Plus 

eller tidningen Råd och rön gavs genom de publikationer Svenska Slöjdföreningen gav ut 

riktlinjer att följa. Den stora skillnaden mellan dagens rådgivning och den som Svenska 

Slöjdföreningen förde på 1960-talet är att informationen förr tenderade att även involvera 

estetiska kriterier. Föremålets form synas idag genom jurybedömningen Utmärkt Svensk 

Form. 

 

Under detta decennium gavs det utöver de som tidigare presenterats ut ytterligare två böcker 

som faller utanför den produktinriktade och den behovsundersökande litteraturen. Dessa 

böcker som nu avses diskuteras närmare nedan kan båda passa inom läroboksgenren. I 

Färgboken som bygger på Tryggve Johanssons teorier, samlade pedagogiska erfarenheter och 

kompletterande forskningar står att läsa om hur vi upplever våra färgintryck. Läsaren ges 

genom boken grundläggande kunskap vad gäller färgsystem, sammanställning av färger, ljus 

och färg, mönster etcetera. 

                                                 
68 Ibid sid. 103 
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Den rent formala färgestetikens uppgift är däremot att utforska det 

mänskliga psykets möjligheter och begränsning vid skapandet av 

koloristiska uttryck.69 

 

Av det värderande moment som förekommit i många av de tidigare diskuterade exemplen 

syns i denna bok inte något. Färgboken faller alltså helt utanför den typen av diskussioner och 

bygger mestadels på fakta om vilka grundfärger som finns, hur de kan blandas med mera. 

Visserligen finns det säkert olika teorier inom detta ämne men det talas tydligt om för läsaren 

redan i introduktionen att boken är uppbyggd på en enskild persons teorier.  

 

1961 öppnade Svenska Slöjdföreningen dörren till en ny genre i den egenproducerade 

litteraturen. Under detta år presenterades den första boken som rörde sig inom ämnet 

designhistoria. Huvudsyftet med denna bok var att skildra svensk form under 1950-talet 

genom återblick på tidigare decennier. Det tydliggörs för läsaren en önskan att vara 

tongivande och trendskapande inom denna nya genre. 

 

Inom alla grenar av svensk formgivning och produktion kan också 

konstateras en stark utveckling, som breddat handeln med och 

konsumtionen av konstindustriella ting. Kravet på vackrare va rdagsvara 

har tillgodosetts i en omfattning som man för 40 år sedan knappast 

kunde räkna med. […] Den intressanta utveckling som ägt rum och 

alltjämt pågår inom vår konstindustri och hemslöjd är värd att studeras 

och denna bok vill, åtminstone inom några viktiga avsnitt, tjäna som en 

ledning. 70 

 

I Svensk form har valet gjorts att separera hemslöjden från konsthantverket och beskriva dem 

utifrån skilda ursprung. Varför denna fördelning gjorts anges inte i boken inte heller 

diskuteras skillnaden mellan dessa båda konstformer och vart gränsen går.  

 

                                                 
69 Färgboken (1965) sid. 33 
70 Stavenov, Åke & Huldt, Åke H (1961) Svensk form  sid. 5 
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Vår hemslöjd har sprungit fram ur folkdjupet, ur människors behov av 

nyttiga ting, som också skänkte en smula skönhet i fest och vardag. 

Den är omväxlande som det svenska landet, ibland färgrik och yppig 

som de välmående bygderna i söder, ibland grå, sluten, behärskad som 

skogarna och fjällen i norr. Den gav lantbefolkningen både 

sysselsättning och någon liten inkomst, som gjorde det lättare för 

människorna att uthärda långa, mörka vintrars isolering.  71 

 

När det gäller hemslöjden väljs enligt exemplet ovan att presentera den utifrån samma 

ursprung som den svenska formen tidigare tillskrivits vilket även senare används i 

utställningskatalogers text om vårt formspråks ursprung. I citatet som visar hur hemslöjden 

presenteras talas om gamla traditioner och fattigdom medan konsthantverket tillskrivs en 

något mer celeber historia: 

 

Vårt konsthantverk är mera knutet till städer och mindre samhällen 

landet runt. Även det bygger en del på traditioner från äldre tider och 

framför allt från 1700-talet då så gott som varje svensk stad hade sina 

hantverksskrån med silversmeder, tenngjutare och möbelsnickare och 

det var inte allt- för orimligt att här och var finna väverier, glasbruk och 

keramiska verkstäder. Efter industrialismens segertåg under 1800-talets 

senare hälft syntes visserligen traditionen utplånad; men inte helt, ty det 

var till den det åter knöt an, när man omkring sekelskiftet med 

skapande konstnärers hjälp sökte återuppväcka hantverket och skapa en 

konstindustri, präglad av kvalitet och vilja att följa med sin tid.72 

 

Istället för allvarsam beskrivs konsthantverket som sprunget ur hantverkstraditioner. Från 

Svenska Slöjdföreningens sida ansågs att hemslöjden tillhörde bondekulturen och de fattiga i 

samhället medan konsthantverket tillhörde stadsborna och den rikare delen av befolkningen. 

 

                                                 
71 Ibid sid. 6 
72 Ibid 
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I Svensk form beskrivs i stora drag den svenska formhistorien med hållpunkter vid t ex större 

utställningar. Det är säkerligen ingen slump att de utställningar och enskilda händelser som 

tas upp ofta är kopplade till Svenska Slöjdföreningen som under denna period kämpade för att 

bibehålla sitt tolkningsföreträde. 

 

Hemslöjden som på 1930-års utställning framstod som konservatismens 

fasta borg och var i konflikt med all annan produktion, inordnade sig på 

ett helt naturligt sätt i det övriga konsthantverket. Samtidigt gav den en 

bild av något rikt, blommande, av en svensk stil, som smittade av sig på 

de övriga tingen och som ingen kunde undgås att tjusas av. Den fina 

samklangen mellan traditioner från svenskt konsthantverk och impulser 

från tidens internationella stämningar tonade vid 1930-talets slut ut i ett 

harmoniskt ackord, som trots de orosmoln som tornade upp sig vid 

horisonten var fullt hörbart.73 

 

Styrkan i nordiskt konsthantverk beskrivs här som formens starka beroende av materialet och 

att man i speciellt Sverige har en alldeles speciell materialkänsla. Detta sägs bero på att 

traditioner från gamla tiders yrkesskicklighet trots allt har levt kvar i hantverk och hemslöjd 

och gjort att de svenska formgivarna behållit den kunskapen. Genom denna bok hyllas den 

svenska formen och det viktiga i att forska inom detta område betonas. Svenska 

Slöjdföreningen har alltid varit öppna med att de vill fungera som trendskapare och genom 

denna bok manifesterar de sig själva som förebilder inom det nya ämnet designhistoria. 

 

1964 öppnade utställningen Form Fantasi i Liljevalchs konsthall som en hyllning till det nya, 

fria konsthantverket. Utställningen blev en uppseendeväckande manifestation för 

konsthantverket. Den återspeglade de väldiga resurser som fanns bland handelns arbetare i 

början av 1960-talet, stimulerade av rekordårens överhettade ekonomi.74 

 

I utställningskatalogtexten till Scandinavian Design Cavalcade som 1964 turnerade i 

Skandinavien med syftet att visa upp regionens formgivning för omvärlden talas om den 

skandinaviska designen som traditionell kultur om än förändrad av utvecklingen. Här beskrivs 

                                                 
73 Ibid sid. 10 
74 Widman, Dag (1995) ”Form Fantasi 1964” sid. 220 
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råa material och rena former och att det är det moderna sättet att ge även det enklaste 

föremålet funktion och skönhet. I exemplet nedan syns dock att det moderna och nya som 

beskrivs stämmer väl överens med det sätt på vilket man under 1950-talet presenterade den 

svenska formen. 

 

You can call it a mood; a style; an era. More precisely, it is the 

refinement of traditional art, modified by today´s techniques and 

prossesses. Its the presentation of raw materials and natural quality in 

its most exquisite and unspoiled form. It is the ideal modern way to 

prowide even the most simple household article with a beauty and 

function of its own. 75 

 

Trots de fina orden att man i Skandinavien följer med i tiden har ingenting ändrats när det 

gäller den estetik som presenteras. Varför den litteratur och de utställningskataloger som 

utgivits av Svenska slöjdföreningen under denna period väljer att hålla kvar vid råa 

naturmaterial kan peka på att man funnit ett vinnande koncept. Åter visar Slöjdföreningen att 

de håller fast vid den stil de genom litteratur och tidigare utställningar propagerat för. 

 

Under många år hade Svenska Slöjdföreningen strävat efter en centralt belägen 

utställningshall i Stockholm och 1967 kom drömmen i uppfyllelse. Design Center vid 

Hötorgscity kom att spegla den snabba puls och debattlust som rådde. Här uppenbarades 

klyftan mellan äldre designers kvalitetskriterier och de ungas krav på förändlighet och 

lekfullhet. Nu sattes människorna i fokus, även av den förening vars uppgift hade varit att 

bevaka tingen. Men underbart är kort och utvecklingen med designcentret visade sig ha gått 

för fort när lokalen var tvungen att säljas och personalen sägas upp.76 

Sammanfattning 1960-talet 

1960-talet präglades av den enorma elektroniska utveckling som under denna tid förändrade 

vårt samhälle. Ökade produktionsmöjligheter banade väg för självbetjäningen och IKEA 

utformade sitt vinnande koncept. Under denna period liksom den tidigare valdes att etablera 

den rena, enkla formen som ”det rätta valet” hos arbetarklassen, skönhet för alla. 

                                                 
75 Ur utställningskatalogen till Scandinavian Design Cavalcade (1964) 
76 Olausson, Ingrid (1995) sid. 256 



 

 44

Engagemanget i de lägre klasserna visade föreningen som viktiga samhällsaktörer. 

Slöjdföreningen ägnade sig åt behovsutredningar som presenterades för folket genom 

lättillgängliga handböcker. I till exempel Glas för hushållet och Möbelråd kompletterades den 

generella beskrivningen av praktiska produkter med ett urval som skulle motsvara det bästa på 

marknaden just då. Detta kan tolkas som att man inom Slöjdföreningen försökte hålla fast vid 

den pedagogiska, vägvisande och tolkningsföreträdande roll som sedan utvecklingen på 1950-

talet höll på att försvinna. 

 

På 1960-talet gav Svenska Slöjdföreningen ut in första bok som behandlade ämnet 

formhistoria där historiska händelser, fattigdom och traditioner visades upp som den svenska 

formens ursprung. Även i samband med de utställningar som producerades under detta 

decennium talade man om en traditionell svensk/skandinavisk design med råa material och 

rena former. 

1970-talet 

Oljekris och lågkonjunktur 

1973 kom oljekrisen och skakade om det samtida prylfixerade samhället. De ändliga 

resurserna gjorde sig i och med detta påminda. En reaktion uppstod mot 

konsumtionssamhället och dess många onödiga prylar. Debatten rörde sig kring moral och 

livets basbehov. Det fanns en strävan efter basvarans mångfald istället för den tidigare 

funktionalistiska standardiseringen. Resurs- och miljöfrågor blev allt viktigare. 1970-talet 

blev eftertankens tid. Det eftersöktes alternativa modeller för produktion, konsumtion och 

boende. Lågkonjunkturen ökade efterfrågan på design inom industrin. Fler och fler företagare 

såg design och kvalitet som viktiga konkurrensmedel.77 

 

Huruvida det rådande ekonomiska läget hade inverkan på Svenska Slöjdföreningens mediala 

uttryck är osäkert men faktum är att det från denna period inte finns en enda bok att tillgå i 

Svensk Forms bibliotek. Arbetet med standardisering som tidigare utgjort en stor del av de 

utgivna publikationerna var ett avslutat kapitel. I och med att mångfald nu eftersöktes kan 

Svenska Slöjdföreningen haft svårt att finna nya vägar att fungera som föregångare inom. 

Dock producerades under denna tid några utställningar som pekar på denna periods sätt att se 
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på den svenska designen. I den utställningskatalog som hör samman med utställningen 

Scandinavian arts today som visades på Brighton festival syns exempel på att Svenska 

Slöjdföreningen även under detta årtionde håller fast vid att skandinavisk design vuxit fram ur 

en djup tradition.  

 

Of all the visual arts in Scandinavia the tradition in the applied arts is 

probably the longest and most constant.78 

 

Även i Israel där Scandinavian design visades året efter, 1974, presenterades ursprunget 

utifrån mångårig tradition. I exemplet nedan har även valts att poängtera att denna 

hundraåriga tradition bidragit till framtagande av nya produkter och förbättrat redan 

existerande. Precis som under tidigare årtionden fanns en vilja att även under detta decennium 

visa på ett land och en region av hög ekonomisk och industriell standard. Att detta inte lika 

tydligt som tidigare poängteras kan peka på en tillit till de förbättrade 

kommunikationsmedlen. 

 

Its high quality depends on a tradition which has developed new 

products and improved existing ones for over a hundred years.79 

 

På Vara och undvara 1978, då Svenska Slöjdföreningen två år tidigare bytt namn till 

Föreningen Svensk Form, visades alternativen till prylsamhället upp, varor med lång 

livslängd, varor som sparade på jordens resurser, varor som skulle återbrukas.80 

 

I oljekrisens och lågkonjunkturens skugga sökte många efter nya värden: livskvalitet istället 

för levnadsstandard, ett småskaligt samhälle med ekologisk produktion och solidarisk 

konsumtion, alternativa boendeformer med tonvikt på gemenskap och kollektivt arbete. 

Hantverk och kvalitet, enkelhet och återbruk blev de nya honnörsorden i en tid av krympande 

resurser. 

 

                                                                                                                                                         
77 Thiberg, Sven (1995) ”Dags att undvara” sid. 268 
78 Ur utställningskatalogen till Scandinavian arts today (1973) 
79 Ur utställningskatalogen till Scandinavian Design (1974) 
80 Thiberg, Sven (1995) sid. 271-272 
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Under 1970-talet fördjupades formgivarens och industridesigners kunskaper om 

handikappfrågor och ergonomi men resulterade inte direkt i några nya produkter. Föreningen 

Svensk Form ansåg att en av deras stora kommande uppgifter betstod i att få in designern i 

produktionsledet.81 

Sammanfattning 1970-talet 

I det lilla material som finns utgivet under denna period syns att Svensk Form under detta 

decennium inte valde att satsa på kostsamma åtgärder som utgivning av böcker. Det är möjligt 

att detta faktum berodde på den rådande lågkonjunkturen och att det fanns ett sökande efter att 

komma ifrån den funktionalistiska standardiseringen. Svenska Slöjdföreningen bytte namn till 

Föreningen Svensk Form och öppnade ett designcenter som just på grund av dålig ekonomi 

ganska snabbt var tvunget att slå igen. 

 

Den rådande samhällsdebatten rörde sig kring de ändliga resurserna och på vilket sätt 

konsumtionen kunde undvika att innebära miljöproblem. Svensk Form var under denna period 

förespråkare för produkter med lång livslängd och här blev det rena och enkla en självklarhet.  

1980-talet 

Lek med nya material och former 

Åren kring 1980-talet blev en brytningstid. Självklara begrepp började ifrågasättas. Nya 

möbler tillverkades för känslan och fantasin och bröt gamla tabun som normer, 

standardisering, produktionsanpassning och praktisk funktion. För Svensk Form var just den 

praktiska funktionen ett slagskepp i framtagandet av nya handikappvänliga produkter. 

 

Trots förändringen när det gäller form, material och funktion finns under denna tidsperiod 

endast ett textexempel som pekar på detta. I en katalog i samband med en av de utställningar 

som producerades för en internationell publik diskuteras denna förändring. I resterande 

utställningskatalogers och litteraturs innehåll har det traditionella sättet att beskriva svensk 

design som enkel och funktionell utifrån den mångåriga traditionen och fattigdomen behållits. 

Då det tidigare talats om att landet utvecklats och lever med sin tid har man ändå bibehållit 

                                                 
81 Robach, Cilla (1995a) ”Designens status skulle höjas” sid. 284 
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beskrivningen av svensk design som ren och enkel. I detta exempel nedan beskrivs dock en 

brytningstid och en helt ny era med nya spännande former: 

 

The traditional Swedish or Scandinavian emphases on materials an 

their inherent powers of expression is a sourse of strength whose 

hegemony has been broken. Now follows a play with materials and an 

open frequently dramatic and impudent mode of expression in which 

decoration plays a vital part or the unexpected is the point.82 

 

I de resterande utställningskataloger från denna period som undersökts, Svensk Form, Svensk 

Form Swedish Craft and Design, Scandinavian craft today, Scandinavian design: a way of 

life och i Faces of Swedish design, syns exempel på beskrivningar som pekar på traditioner 

och fattigdom. I Svensk Forms katalog lyfts fattigdomen fram som avgörande ursprung:  

 

A strong handicraft tradition has existed in Sweden, rooted in the 

peasant background and adapting itself to new tools and techniques. 

And Swedes are splendid craftsmen and technicans, neat with their 

fingers.83 

 

Exemplet från Svensk form ovan skiljer sig i jämförelse med nedanstående citat ur katalogen 

till Svensk Form Swedish Craft and Design i den meningen att i den senare har valet gjorts att 

lägga fokus vid föremålens utseende istället för att tala om traditioner och de tider som varit. 

Dock stämmer det sätt formgivningen beskrivs på väl in i de beskrivningar som presenterats 

under de tidigare decennierna. 

 

Terms like simplicity, honesty and good form spring readily to mind.84 

 

                                                 
82 Ur utställningskatalogen till Design in Sweden now (1985-1987) 
83 Ur katalog till konferensen Svensk Form (1980) 
84 Ur utställningskatalogen till Svensk Form Swedish Craft and Design (1980) 
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I utställningen Scandinavian craft today som mellan 1987 och 1988 turnerade i Japan och 

USA valdes ett nytt grepp vilket innebar att fokus lades vid ljusets betydelse snarare än hos 

bondekulturens fattigdom. Detta sägs ha skapat den skandinaviska formen: 

 

The unique natural environment of Scandinavia has always endowed its 

people with a sharp sensitivity toward light and sound and a warm 

ingenous nature. Such sensibilities and emotions can be seen 

manifested in their freest forms in their works of craft.85 

 

Trots att det syns varierade sätt att beskriva den svenska och skandinaviska designens 

ursprung mynnar alla förklaringar ut i en och samma estetik, vilket i utställningskatalogerna 

oftast presenteras som historiska och/eller kulturella fakta. En viss tveksamhet visas ändå i 

exemplet nedan där det talas om nya uttryckssätt och material: 

 

The principal appeal of Scandinavian design perhaps lies in the warmth 

witch it generates through the use of simple expressive means and 

materials.86 

 

Den historiska beskrivning dessa texter oftast valde att luta sig mot kanske för läsaren innebar 

en större sanningshalt. Ett stort antal exempel som visar på detta har redan i denna uppsats 

presenteras och många fler finns att tillgå. 

 

The roots of Swedish design stretch back hundreds of years to old 

peasant society. Traditionally, hand-crafted tools assumed a sensual and 

attractive shape, while form still adhered to a strict test of 

functionability. 87 

 

Estetiken det genom decennierna talas om är förutom något enstaka undantag densamma. Den 

bild av svensk design som ges genom Svensk Forms publikationer, från 1950-talet och framåt, 

                                                 
85 Ur utställningskatalogen till Scandinavian craft today (1987-1988) 
86 Ur utställningskatalogen till Scandinavian design: a way of life  (1987-1988) 
87 Ur utställningskatalogen till Faces of Swedish design  (1988) 
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lyfter fram en ljus, funktionell estetik. Det som skiljer de olika beskrivningarna av den 

svenska formen är den historiska kopplingen. Berättelserna rör sig mellan naturen, 

fattigdomen, kylan och ljuset, vilket har lyfts fram genom de olika exempel som tidigare 

presenterats. 

 

Svensk Form började under 1980-talet sitt arbete att öka medvetenheten om designerns 

betydelse. 1983 instiftades priset Utmärkt Svensk Form. Grundarna ville genom detta bland 

annat ge professionen designers en tydligare profil och få tillverkarna att satsa på 

produktutveckling och design. Svensk Form ville poängtera vikten av att koppla in designern 

redan på ett tidigt stadium. Loggan för Utmärkt Svensk Form får användas som 

marknadsföring tillsammans med de produkter som fått utmärkelsen. Tanken fanns även att 

utdelningen av Utmärkt Svensk Form skulle fungera som vägledande för konsumenten i valet 

av produkter.88 

 

1986 arbetade juryn fram ”7 viktiga frågor om design” vilka även under senare år kom att 

fungera som ett riktmärke i arbetet med urvalet. Dessa var: 

• Fyller produkten ett behov? 

• Är den bra i miljön, bra för miljön? 

• Är den säker och minskar risker? 

• Är den bra att hantera och reparera? 

• Finns det ergonomi bakom material, teknik, energi? 

• Finns det fantasi bakom form, färg, funktion? 

• Är den värd sitt pris?89 

 

Den kritik som har uppkommit kring Utmärkt Svensk Form har delvis rört sig kring att 

företeelsen uppfattas som en tävling. Från arrangörernas sida hävdars att det handlar om en 

jurybedömning dit producent eller formgivare får lämna sina alster. Det har även uppkommit 

tvister inom Svensk Form där personer inom föreningen å ena sidan önskat att juryn skulle 

sitta under en längre period än bara ett år och då tydligare kunna upptäcka en eventuell 

                                                 
88 Robach, Cilla (1995b) Föreningen Svensk Forms designutmärkelse Utmärkt Svensk Form sid. 14-15 
89 Ibid sid. 18 
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sjunkande kvalitet i urvalet, å andra sidan menade andra att denna typ av jury utifrån kunde 

ses som elitistisk och maktfullkomlig.90 

 

Efterfrågan av svenska designutställningar utomlands ökade under 1980-talet. Svensk Form 

producerade 12 stycken som visades i totalt 38 länder med huvudsyftet att presentera det som 

karaktäriserar svensk design. 

 

Under detta decennium publicerade Svensk Form endast en enda bok. Kanske detta bör ses 

som ett tecken på att den försiktighet vad gällde publicerandet under 1970-talet levde kvar 

även under denna period. Den svenska formen skrevs i antologiform av Monica Boman, 

Anders Clason, Helena Dahlbäck Lutteman, Gunilla Lundahl, Inez Svensson och Kerstin 

Wickman. Boken är en historisk tillbakablick på den svenska formens utveckling. Här talas 

även om den särställning svensk design har och har haft för dess köpare. 

 

Den sociala medvetenheten hos svenska designers och hos svensk 

konstindustri att vilja nå ut och nå många, är hallstämpeln, särmärket 

för svensk design. Till skillnad från andra länders är svenska 

väldesignade produkter inte något dyrt, exklusivt för ”the happy few”, 

utan något som alla har råd att välja, om de vill.91 

 

Den sociala medvetenheten och att finnas till för folket har sedan Svenska Slöjdföreningens 

grundande varit det mål och den ideologi som arbetats efter. I citatet ovan talas även om den 

enskilda designerns sociala medvetenhet och viljan att nå ut till många. Frågan är huruvida 

svensk design är så billigt som texten ovan vill påskina. Kanske presenteras genom det 

faktamässiga upplägget ett mål snarare än en realitet. 

 

Det finns ytterligare exempel i Den svenska formen som talar om den sociala medvetenheten. 

Ett historiskt perspektiv ges genom berättelsen om Ellen Keys bildningsarbete för 

industriproletatet och hennes försök att finna en billig, god, vänlig och rik möjlighet att skapa 

ett fungerande hem. Boken menar att det ibland talas om att det är något tråkigt, präktigt och 

stelbent med nordisk och särskilt svensk design, och att en del av bokens syfte är att 

                                                 
90 Ibid sid. 20 
91 Clason, Anders (1985) ”Introduktion” sid. 8 
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motbevisa detta. I Den svenska formen kan läsaren ta del av att genom svensk design paras 

renhet med lekfullhet och funktonalitet med skönhet, vilket kan ses som ett försvar av den 

renhet och enkelhet Svensk Form i tidigare utgivna publikationer försökt föra fram. Även 

presentationen av ursprunget visas på ett bekant sätt: 

 

Den ursprungligaste, viktigaste och mest svenska delen av vårt formarv 

har präglats av den svenska fattigdomen. Vi har gjort vad vi haft råd att 

omge oss med. Till detta kommer svenskarnas starka bundenhet till 

naturen. 92 

 

1980-talet var ingen direkt fattig period och här söker författaren stöd i historien för den rena 

och enkla formen medan det i tidigare diskuterad litteratur exempelvis talats om att onödiga 

utsmyckningar bara var till besvär. Vidare förklaras sambandet mellan fattigdom och 

formgivning: 

 

En viss sparsamhet kan, när den inte är påtvingad av ren nöd och brist, 

ha en välgörande effekt. En naturlig enkelhet har också varit 

karaktäristisk för mycket av det som under tidigare skeden kommit att 

framstå som speciellt svenskt.93 

 

Som tidigare diskuterats har även de böcker som avsett att förse läsaren med generella 

uttalanden om mått och funktion och lämnat den estetiska friheten åt formgivaren uttryckt sig 

på ett subjektivt och smakbedömande sätt. Detta syns också i Den svenska formen. I det 

kapitel som behandlar möbler läggs värderingar in vad gäller god svensk form: 

 

Generaliseringar är vanskliga, men kanske kan man säga att svenska 

möbler, när de är som bäst, har en slags vänlig, vardaglig 

funktionalism, knappa former, blonda träslag, en ljus ton av mänsklig 

omsorg. De har inte de finska möblernas djärvhet och raffinering, inte 

heller danskarnas borgerliga traditionalism. De svenska möblernas 

                                                 
92 Ibid 
93 Dahlbäck Lutteman, Helena (1985) ”En bakgrund” sid. 11 
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rötter finns i naturen, klimatet, traditionen och industristrukturen. Och 

deras förändring löper parallellt med samhällsutvecklingen och de 

förändrade livsmönstren. 94 

 

Monica Boman visar i ovanstående citat en vilja att vara tongivande inom designområdet 

liknande den strävan som fanns vid Slöjdföreningens grundande. Även om det poängteras att 

generaliseringar är vanskliga så väljer författaren ändå att göra en ganska specifik sådan vid 

beskrivandet av den bästa svenska designen som ren, enkel och gjord av blonda träslag. 

Boman gör dock tillägget att den svensk designen utvecklats med samhället och det sätt vi 

lever på. Beskrivningar av svensk design liknande denna har dock florerat i Föreningen 

Svensk Form egenproducerade litteratur sedan 1950-talet. 

  

Genom åren har Svenska Slöjdföreningen och Svensk Form beskrivit svensk design som 

flitiga användare av råa och enkla material. I Den svenska formen lyfts det hela till sin spets 

och landets naturrikedomar poängteras: 

 

Sverige är ett träland. Furu, bok och björk är fortfarande basmaterialen 

i möbelindustrin. 95 

 

När detta skrevs hade vi under decennier även haft tillgång till såväl plast som metall och 

betong. Det är anmärkningsvärt att litteratur från 1980-talet när det började brytas mot de 

gamla konventionerna om form, material och standardmått fortfarande ger träet denna 

särställning. 

Sammanfattning 1980-talet 

Den viktigaste händelsen för Svensk Form under detta decennium var instiftandet av Utmärkt 

Svensk Form. En tävling där det bästa av den samtida designen belönas med utmärkelser 

inom olika grenar som belysning, möbler, textildesign mm. Syftet med Utmärkt Svensk Form 

var inte bara att visa sin uppskattning för designyrket utan även fungera som vägledande för 

konsumenterna. Denna utmärkelse kan också ses som ett tillbakatagande av 

tolkningsföreträdet från Svensk Forms sida. 

                                                 
94 Boman, Monica (1985) ”Möbler” sid. 81 
95 Ibid 
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En av de punkter som arbetades fram för bedömningen av produkter, som producent eller 

formgivare anmält till Utmärkt Svensk Form, handlade om ergonomi. Denna aspekt gav en ny 

syn på varför formgivare borde sträva mot enkelhet och renhet. Det ergonomiska tänkandet 

användes även vid produktionen av handikappvänliga produkter under denna tid. I princip kan 

sägas att detta tänkande går stick i stäv med den, inom möbeldesign, rådande tidens 

ifrågasättande av gamla tabun som normer, standardisering, produktionsanpassning och 

praktisk funktion. 

 

1985 publicerades Den svenska formen med Monica Boman som redaktör. I boken talas om 

den svenska designen som alla har råd med, vilket man kan diskutera sanningshalten i, och att 

svensk design är som bäst när den är blond, ren, enkel och i naturmaterial. Det blonda, rena 

och enkla kommer även igen i utställningskatalogerna från den här tiden. Det finns dock ett 

undantag från detta, ett exempel som vill spegla en förändring i designvärlden där det talas 

om dekorationslusta och lek med nya material. Men detta visade sig var en ytterst tillfällig 

trend för i kataloger publicerade efter denna syns en tillbaka gång till beskrivningar om renhet 

och naturlighet i formen. 

1990-talet 

Tredimensionella världar 

På 1990-talet kommer den svenska ekonomin i gungning och exportindustrin går på högvarv 

medan den inhemska marknaden går allt sämre. Den svenska designen lyfts fram av 

föreningen som en internationell marknadssuccé. Det kommande millenniumskiftet gör att 

människor i större utsträckning än tidigare söker sina rötter. Intresset för historia och 

historiska föremål ökar. Sitt bidrag till detta ökande intresse lämnar Svensk Form genom de 

två historiskt tillbakablickande böcker, båda i antologiform, som under detta decennium gavs 

ut.96 

 

I Formens rörelse från 1995 berättas att det redan vid  föreningens grundande 1845 fanns en 

fostrande och undervisande ambition vilket visats exempel på även från 1950- och 1960-talet. 

Slöjdföreningen ville då främja arbetarnas känsla för skön form och god smak och de ville att 
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konsumenten skulle välja svenskt. En problematik som tas upp i den här boken kring 

föreningens roll som allmänhetens vägledare är att under den snabba utvecklingen under 

1800-talet med mängder av föremål var det aldrig någon som kritiserade föreningen. Den 

självhyllning som pågick då utsattes aldrig för kritisk granskning. Även om Svensk Form idag 

fått ta emot kritik via press och dylikt är de fortfarande ganska ensamma inom sin genre, det 

finns inte heller nu något större motvikt. Huruvida Svensk Form anser sig ha något 

tolkningsföreträde idag när det gäller vad som är god svensk design är något som inte 

diskuteras i den här boken. Dock kan som tidigare diskuterats skönjas tendenser till en vilja 

att behålla dessa traditioner, exempelvis i och med skapandet av utmärkelsen Utmärkt Svensk 

Form. 

 

Form genom tiden var en specialutgåva av tidskriften FORM och ett nytryck av Form genom 

tiden från 1992, vilken togs fram i samband med Katarina Dunérs TV-serie – Människans rum 

och ting. Boken ger en historisk tillbakablick ur Föreningen Svensk Forms synvinkel och en 

efterlysning görs av mer designhistoria i skolor och universitet. I introduktionen till boken 

skriver redaktören Kerstin Wickman: 

 

Föreningen Svensk Form har under sin nu 150-åriga historia drivits av 

övertygelsen om tingens och miljöns betydelse och av en tro på att 

dessa ting och denna miljö kan förändras till det bättre. Vi hoppas att 

denna bok ska bidra till eftertanke och engagemang. 97 

 

I kapitlet ”Den rena formen” talas om svensk designs rötter och där ges enkelheten i design 

sitt ursprung från slutet av 1800-talet. 1881 lyckades Robert Kock bevisa att smitta spreds 

genom små osynliga ”djur” vartefter kampen mot smuts nästan blev en hysteri. Skäggen 

rakades bort och alla onödiga dekorationer rensades ut. Den rena formen sägs alltså här vara 

ett uttryck för hygienismen. 98 

 

Enligt denna bok förflyttades designen från att tillhöra en överklass till medelklassen genom 

industrialismen och masstillverkningen. I tidskriften Form skrev Elin Wägner 1929 att: 

                                                                                                                                                         
96 Mæchel, Ingela (1995) ”1995: nu präglar datortekniken formvärlden” sid. 303-313 
97 Wickman, Kerstin (1997b) ”Svensk Forms designhistoria” sid. 3  
98 Wickman, Kerstin (1997a) ”Den rena formen” sid. 76 
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”- Kulturen skall inte simma på det översta fettlagret i blandningen. Den skall genomtränga 

hela samhället.”99 Fyra år tidigare hade Uno Åhren i samband med Parisutställningen uttryckt 

att: ”- Vi måste frigöra oss från våra individuella egenheters begränsning. Individualisten är 

en separatist. Han vill leva på det som skiljer honom från andra.”100 Efter att ha studerat 

Svensk Forms publikationer från 1950 och framåt kan slutsatsen dras att dessa två citat 

sammanfattar det mål Svenska Slöjdföreningen hade åtminstone under 1950- och 1960-talen 

men kanske även fram till dessa dagar. De ville föra ut den svenska formen till folket och ville 

få dem att välja det föreningen ansåg som estetiskt rätt. 

 

Svensk Form verkar som opinionsbildare, kunskapsförmedlare och 

inspiratör […] Svensk Form är en ideell riksförening […] Svensk Form 

ger ut FORM – Skandinaviens största designtidskrift. […]101 

 

Ovan tydliggörs för läsaren vilka uppgifter Svensk Form anser sig ha vilket kan vara bra att 

ha i åtanke vid läsandet av deras material. Genom de mediakanaler som beskrivs har 

föreningen skaffat sig ett brett spektra av olika vägar att nå ut med sitt budskap och har därför 

väldigt stor makt över den offentliga debatten om svensk design och dess karaktär. 

 

Även under 1990-talet producerades utställningar i syfte att marknadsföra den svenska och 

skandinaviska formen. Trots den utveckling som skett och presenterats i denna uppsats syns 

inte någon större utveckling i sättet att presentera föremålen.  

 

Ofta talas om att vi svenskar uppfattas som torra och tråkiga i vårt sätt att leva och umgås med 

människor.102 Med tanke på hur utställningskatalogen till Design Nordic way nedan valt att 

introducera besökaren till svensk design är det kanske inte så konstigt. 

 

In Sweden products are sensible, as though they were standing on a sort 

of platform of reason. The design is functional and created with 

                                                 
99 Ibid sid. 88 
100 Ibid 
101 Wickman, Kerstin (red.) (1997) Form genom tiden sid. 132-133 
102 Se exempelvis Monica Boman (red.) (1985) Den svenska formen 
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concern for people. Even when Swedish design is charged its 

practical. 103 

 

Inte heller i samband med utställningen Swedish Good Design som 1997 producerades i 

samarbete med Japan Industrial Design Promotion Organisation syns någon förändring i sättet 

att framställa den svenska designen. Utvecklingen hos beskrivningarna av svensk design är 

nästan skrämmande stillastående. Med ett fåtal undantag kan citatet nedan sammanfatta den 

linje Svenska Slöjdföreningen och Svensk Form fört från 1950-talet och framåt. 

 

The long dark winters and often harsh climate have forced 

scandinavians to spend a great part of the life indoors. Because of this 

they have also developed a special appreciation of light and nature. 

These conditions in combination with the heritage of extreme poverty 

in the 19th century have contributed to giving the Swedish people a 

special relationship with and care for objects, tools, furniture and 

craft.104 

 

Datorerna får allt större plats även i designvärlden. Med detta hjälpmedel ges formgivaren en 

möjlighet att vända och vrida på sitt objekt i tredimensionell form, prova detaljer, göra små 

justeringar etcetera, allt innan föremålet kommer i produktion. En säkerligen tids- och 

pengasparande åtgärd. 

Sammanfattning 1990-talet 

Till utställningen Swedish good design har valts att presentera svensk design i kontexten kallt 

klimat, vilket här påstås ha lett till att vi vistas mycket inomhus, och 1800-talets fattigdom. 

Detta görs trots den enorma tekniska utveckling detta land har präglats av, som började göra 

sig påmind redan under seklets första hälft. Under 1990-talet bestod den stora förändringen 

för de som arbetade med design av datorernas ökade användningsmöjligheter inom 3D-teknik.  

 

                                                 
103 Ur utställningskatalogen till Design Nordic way (1997) 
104 Ur utställnigskatalogen till Swedish Good Design (1997) 
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Den litteratur Svensk Form publicerade under denna tid bestod av två historiskt 

tillbakablickande böcker: Formens rörelse och Form genom tiden. Där den senare av dessa 

två egentligen var ett omarbetat nytryck från 1985.  

 

Under denna period presenteras den svenska, enkla formen som en internationell 

marknadssuccé. Perioden skiljer sig från de tidigare genom att Svensk Form tidigare valt att 

lyfta fram och arbeta för en viktig fråga i samhällsdebatten medan de under denna period kan 

falla tillbaka på det som tidigare presterats. 
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Slutdiskussion 

Valet att undersöka Föreningen Svensk Forms, och tidigare Svenska Slöjdföreningens, 

uttalanden främst genom den publicerade litteraturen men också genom en del 

utställningskataloger gjordes utifrån kriterierna att: föreningen har funnits under lång tid, 

vilket gjorde det historiska perspektivet möjligt, den använder sig av flera olika medier och 

kan därför vara tongivande i debatten, den har funnits och finns för folket, vilket är intressant 

när det gäller självkritik och synen på det egna arbetet och föreningen är, storleksmässigt, 

ensam i sin genre – den är helheten. Tidsperioden från 1950 och framåt valdes utifrån att det 

var vid denna tid modernismen hade sitt genombrott och innan dess fanns det inget egentligt 

internationellt intresse för form och design från detta område. 

 

Vid Svenska Slöjdföreningens grundande fanns en vision om att bilda arbetarklassen. Inom 

föreningen ville man förbättra arbetarnas moral och fungera som trendskapare och utbildare 

för att på sikt få ett bättre och vackrare Sverige. Denna vilja syns bland annat i de producerade 

utställningarna, kurserna, litteraturen och tävlingarna från 1950 fram till våra dagar. Som 

ensamma på området hade föreningen möjlighet att styra den svenska bilden av god form. 

Den estetiska ideologi som fördes fram motsvarade den dominerande kulturens och 

Slöjdföreningen ansåg att deras arbete låg i att förmå tillverkarna att ta fram rätt sorts föremål 

vilket även syns genom dagens Utmärkt Svensk Form. 

 

Just Utmärkt Svensk Form är kanske det som idag förknippas starkast med Föreningen 

Svensk Form. Denna årliga händelse instiftades på 1980-talet men det fanns redan under 

1900-talets första hälft liknande företeelser. Exempelvis till Hemutställningen 1917 manades 

det till att lämna in olika tävlingsbidrag, vilket ledde till framtagandet av en mängd nya 

produkter. Det syns även kopplingar till Utmärkt Svensk Form i den litteratur från 1950- och 

1960-talet som visar ett juryvalt urval av produkter vilka sägs motsvara det bästa på den 

samtida svenska marknaden. Genom dessa företeelser, Utmärkt Svensk Form inkluderat, syns 

tendenser att fungera som trendskapare, uppfostrare och skapare av den svenska formen. 

 

Även om Svensk Form idag motsätter sig påståendena att Utmärkt Svensk Form skulle vara 

någon skönhetstävling är det just skönheten i formen som diskuteras hos gemene man. Från 

föreningens sida menas att denna tillställning är en jurybedömning dit producent och 

formgivare anmäler produkter för bedömning. Viss kritik har även kommit fram som inte är 
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relaterad själva händelsen utan vad gäller juryns sammansättning. Det har tvistats om 

huruvida jurymedlemmarna borde sitta under längre tid för att bibehålla en kontinuitet eller 

om man som i skrivande stund ska fortsätta att välja ny jury varje år. Tilläggas bör dock att 

även om man väljer ny jury varje år så finns det inget som förhindrar att samma person sitter 

flera år i rad, vilket syns när man tittar på de gångna årens jurykonstellationer. Samtidigt som 

det talas om den konstnärliga friheten kan utnyttjandet av en bedömning från en ”högre” 

instans peka på ett accepterande, och en tro på små gruppers objektiva synsätt och 

värderingskunskaper. 

 

Den litteratur som givits ut av Svenska Slöjdföreningen/Svensk Form under perioden 1950 till 

millenniumskiftet kan delas in i tre kategorier: utbildande litteratur – där såväl 

designhistorieböcker som läroböcker kan sorteras in, litteratur med inriktning på form, mått 

och funktion – där standardiseringsutredningar och liknande undersökningar finns, där det 

bland annat strävas efter att ge formgivaren största möjliga konstnärliga frihet, den tredje 

genren innefattar all den litteratur i vilken det visas urval av föremål som motsvarar normen 

”god svensk form”.  

 

Uppdelningen i genrer som ovan kan ha betydelse vid ett anslutande till uppfattningen att hur 

en berättelse mottas beror på i vilken typ av kontext den är uppförd. De berättelser föreningen 

står för om ”den goda svenska formen” och dess ursprung syns i alla av de ovanstående tre 

genrerna och även i en dela av de utställningskataloger som undersökts. Detta användande av 

olika genrer och olika medieformer kan stärka trovärdigheten och nå en bredare publik. 

Gemensamt för föreningens användande av de olika genrena och de två mediala 

uttrycksformerna utställningskataloger och litteratur är att berättelserna presenteras som fakta, 

vilket är vanligt inom all form av historieskrivning. Genom att förankra ursprunget i historien, 

vilket ofta gjorts i det undersökta materialet, ges en bild av något starkt traditionsbundet och 

sant, men som diskuterats tidigare är även de mest självklara traditioner konstruerade. 

 

I undersökningen som gjorts har det framkommit att den bild Svenska 

Slöjdföreningen/Svensk Form under åren fört fram visar på ett ställningstagande för en viss 

sorts estetik. I så gott som alla exempel som redovisats i analysen har den svenska designen 

beskrivits som enkel, blond, ren och främst av naturmaterial. En liknande kontinuitet syns i 

ursprungsbeteckningen. Det talas om att den svenska designen har sitt ursprung i fattigdomen 

– med vilken man inte menar svält utan snarare viss levnadsstandard dock utan överflöd, 
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naturen med sina karga berg, mörka skogar och frodiga åkermarker, klimatet som sägs ha 

tvingat befolkningen till ett liv inomhus med traditionella fester som jul, påsk och midsommar 

som ljusglimtar i den annars grå vardagen. 

 

Denna undersökning har tydliggjort att Svenska Slöjdföreningens/Svensk Forms syn på 

formens ursprung inte förändrats över tid. Samma berättelser om den samtida ”goda formen” 

och dess ursprung finns att läsa i den undersökta litteraturen och utställningskataloger från 

såväl 1950-talet som 1980- och 1990-talet. Varför det under 50 år inte syns någon form av 

förändring vad gäller detta är ett mysterium. Berättelserna om det som influerat formgivarna 

genom åren kopplas aldrig samman med samhällets senare skiftningar. Det finns ett tydligt 

glapp mellan vad som sägs skapat den svenska formen och händelser efter 1900-talets mitt, 

vilka i vissa fall är direkt sammankopplade med konsumtion och produktion. Det talas om nya 

material men ingenstans tillskrivs plasten och dess nya användnings- och 

formgivningsmöjligheter någon större betydelse. Ifrågasättandet av prylsamhället efter 

oljekrisen ges inte heller plats i den svenska formens utveckling. 

 

Det största dilemmat i att skildra hur den undersökta föreningen har förändrat sitt sätt att 

skriva om den svenska formen och dess ursprung har alltså legat i att någon förändring inte är 

synbar. Förutom enstaka undantag har det från Svenska Slöjdföreningens och Svensk Forms 

sida förts en ganska oförändrad diskussion kring vad svensk form är och vilket ursprung den 

har. Händelser med inverkan på den svenska formen är enligt den litteratur som studerats 

förankrad vid åren runt 1900 dock kan man hos Svenska Slöjdföreningen/Svensk Form skönja 

ett annat ”användningsområde” senare händelser vilka tas upp i de studerade böckerna som 

kan delas in i kategorin designhistoria och borde påverkat den svenska formen. 

 

Fram till 1950-talet var Svenska Slöjdföreningens ställning inom den estetiska diskussionen 

självklar och onåbar men i och med den snabba utvecklingen av teknik hade man svårt inom 

föreningen att hänga med och styra upp alla nya produkter som vid det här laget började ta sig 

in på marknaden. Efter denna utveckling fanns en tendens från föreningens sida att finna 

medel för återknytandet av den trendskapande funktionen. Medel för detta fann man i 1950- 

och 1960-talets handböcker, men det finns också, genom Utmärkt Svensk Form, spår i 

modern tid. Det fanns dock ett annat dillemma: att motivera den egna ställningen och finnas 

kvar som en självklarhet i det svenska samhället. Metoden för detta blev engagemang i de 



 

 61

samtida viktiga samhällsfrågorna. Dessa frågor användes även för att föra fram den estetik 

man inom föreningen strävade efter. 

 

Under 1950- och 1960-talet gav sig nya ovana konsumenter ut på den expanderande 

marknaden. Krigstiden hade inneburit en isolation från omvärlden och när gränserna 

öppnades upp efter 1945 växte en stor köplust fram. Under denna period utvecklades även 

bättre produktionsmetoder och det kom fram nya, lättarbetade material. I Sverige rådde under 

denna period bostadskris och det fanns en vision om de resultat man skulle nå vid införandet 

av standardisering inom olika områden. 

 

För dåvarande Svenska Slöjdföreningens del kom denna tid att präglas av att utbilda 

arbetarklassen. I det stora flödet av produkter fanns en vilja att hjälpa konsumenten att välja 

rätt. Bland annat gjordes detta genom en ansenlig mängd böcker som dels visar resultat av 

genomförda utredningar vad gäller föremålsgruppers mått och form, och dels visar ett urval 

av ting vilka sägs innebära god form och bra kvalitet. Att föreningen här förespråkar det enkla 

och rena kan tolkas fram genom uttalanden som visar starkt motstånd mot ”krusiduller och 

överflödiga dekorationer”. När det gäller standardiseringen har den, passande nog för 

förespråkarna, enhetligheten som ett uttalat mål. Under dessa decennier fann föreningen sin 

plats som utbildare och ledsagare med bland annat slagordet ”skönhet för alla”. Det enkla och 

rena som god svensk form etablerades i begrepp som vackrare vardagsvara och 

standardisering. 

 

1970-talet kan ses som en brytningstid i många avseenden. Samhällsmedborgarna började i 

och med oljekrisen få upp ögonen för de ändliga resurserna och ifrågasätta den tidigare 

konsumtionshysterin. Istället för att kvantitet sökte man nu kvalitet. Produkterna skulle tåla att 

slitas på och vara anpassade för individen. Standardisering blev omodernt. Föreningen Svensk 

Form fann sin plats i denna debatt som förespråkare för hållbarhet och sparande av jordens 

resurser. Under denna period fanns säkerligen inga problem att behålla bilden av god form 

som enkel och ren. I sökandet av hållbara material och viljan att undvika miljöbelastning fann 

naturmaterialen sin givna plats och de icke funktionella dekorationerna kunde lyftas fram som 

miljöovänliga onödigheter. 

 

I slutet av 1970-talet fanns inom designvärlden ett ökande intresse för ergonomi och design 

för handikappade. Under nästkommande decennium började även nya produkter synas på 
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marknaden. Svensk Form visade stort engagemang i denna fråga och ville ge designern en 

större roll än tidigare i framtagandet av nya produkter. Den enkla rena estetiken flyttades från 

att ha varit resurssparande till att bli en medicinsk nödvändighet. Föreningen gjorde en viktig 

fråga av att få in formgivaren tidigare i processen och inte bara ge föremålet en ”yta” när 

själva tekniken satt på plats. Nya metoder att föra ut den goda formen till folket fann 

föreningen i och med grundandet av Utmärkt Svensk Form där bland annat ergonomi sågs 

som ett viktigt kriterium. 

 

Under 1990-talet fram till idag visas den rena, enkla formen upp som ett vinnande koncept, en 

internationell marknadssuccé. Visionen om den rena estetiken, som Svensk Form i allra 

högsta grad varit med om att lyfta fram, ses idag som en självklarhet. Förespråkarna kan luta 

sig tillbaka på den tid som gått och visa att det rena och enk la övervinner allt. Det kanske inte 

längre behövs några samhälleliga engagemang som stöd. I dagens snabba flöde av ting och 

vilja att lyckas räcker det att tala om svensk design som ett begrepp man i världen utanför ser 

på med beundran och vill efterlikna. Frågan är vilket nästa steg i bevarandet av den rena 

estetiken är? Vilka medel och debatter ska till för att göra det rena och enkla till en viktig 

samhällsfråga om 10-, 20- och 30 år? Svaret ligger i framtiden och det kan endast spekuleras 

kring de tänkbara metoderna. Det blir en paradox att den svenska formen idag upphöjs till 

skyarna när den genom tiderna lika mycket har används för att dölja dåliga 

samhällsförhållanden.  

 

Även om det ovan talats om vilka medel Svensk Form har använt sig av för att hålla fast vid 

en särskild estetik har dessa metoder lika mycket handlat om ett etablerande av själva 

föreningen som viktig institution. Engagemang i samhällsfrågor kan ha haft en betydande roll 

för Svensk Forms bevarande. Under den undersökta tiden har det funnits perioder med 

lågkonjunktur där institutioner liknande Svensk Form skulle gått i graven om de inte hade 

setts som en samhällelig nödvändighet. Ett sätt att behålla sin position kan ha varit att visa sin 

ståndpunkt och sina lösningar på problemen i det samtida offentliga samtalet, att göra sig 

oersättlig.  

 

Inom en snar framtid eller åtskilliga år från idag kanske det rena och enkla inte längre passar 

in. Istället för att förknippas med positiva saker som vackrare vardagsvara, miljövänlighet, 

ergonomi och marknadssuccé blir det rena och enkla det ytliga och tråkiga. En period när 

svenska formgivare inte längre vill gå med strömmen, utan mot.  
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På samma sätt som traditioner kan anses vara konstruerade kan också smaken ses som en 

social- och kulturell kons truktion. I västvärlden tar ländernas invånare del av varandras 

kulturer och trender via olika medier och på detta sätt reproducerar dem. Även inom en kultur 

eller ett land  förekommer marginella skillnader.   

 

I delar av västvärlden anses det fint att ha ett sparsmakat hem utan överflödiga dekorationer 

medan man i en del öststater gärna pryder sitt hem med broderade kuddar och andra 

prydnadsföremål. En trends överlevnad beror på dess anhängare och den rena estetiken i 

Sverige har genom åren haft en massiv skara anhängare och reproducerare genom Svenska 

Slöjdföreningen och senare Svensk Form. Föreningen kom till under en tid då det fanns en 

rädsla för vad som skulle hända med hantverksskickligheten när skråväsendet avskaffades och 

näringsfriheten infördes. Lite av denna rädsla syns även idag. Det finns ett dilemma i att 

hantverkarna förr visade sin skicklighet genom väl utsirade dekorationer och andra svåra 

moment medan det idag, för att lyckas, verkar handla om att finna det enkla och rena i 

formen. 

 

Genom val och urval skapar människorna samhället och samhället världen. Allt vi ser, hör 

och tar del av genom media beror på dagordningen, det vill säga det som inom medievärlden 

för dagen är det viktigaste. Detta gäller inte bara de stora mediekanalerna som CNN, Rapport 

och Dagens Nyheter. Urvalet sker på alla nivåer. Svensk Form väljer vilken typ av design de 

vill visa upp i sina utställningar och Rapport väljer om de ska ta upp utställningen och vilka 

delar av som ska visas. Av de tusentals designföremål som skapas i Sverige varje år kanske 20 

visas upp i en utställning om svensk design och av dessa 20 syns tre i nyhetssändningar och 

dagspress. 

 

Som tidigare diskuterats kan litteratur, utställningskataloger och andra medieformer 

sammanfattas i det offentliga samtalet, och med detta menas den diskussion som förs kring 

utvalda ämnen genom varierade mediekanaler. Ofta talas om att det är viktigt att synas för att 

finnas och urvalet kritiseras när det slutar rapporteras om olika länders fattigdom och krig och 

mottagarna inbillar sig att krisen för den skull är löst. Risken med generella beskrivningar av 

svensk formgivning kan vara att den design som inte stämmer in på beskrivningen inte har 

samma chans att lyckas och att synas. Den bild som sänds ut av bland andra Svensk Form 

bidrar till skapandet av de diskurser som styr vår syn på omvärlden. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det genom Svenska Slöjdföreningen/Svensk Form i Sverige 

har funnits smakdomare som genom litteratur och andra mediala uttryckssätt talat om för 

gemene man vad som är rätt och riktigt. Även om Svensk Form på senare år gått ifrån att 

skriva folk på näsan och vara överpedagogiska syns dock tendenser som pekar på att man 

inom Föreningen Svensk Form funnit nya uttrycksmedel för detta, genom exempelvis 

Utmärkt Svensk Form. Föreningen ger även ut tidskriften FORM som i skrivande stund är 

Skandinaviens största designtidskrift. De berättelser Svensk Form för fram kan i 

förlängningen reproduceras av andra mediekanaler som förlitar sig till föreningens kunskap 

och kännedom. 

 

Det finns ett intresse i att undersöka hur våra svenska designers av idag ser på Svensk Forms 

arbete. Frågan är vilka olika typer av design man kan hitta och vad de som inte formger enligt 

principen rent, enkelt och naturligt anser vara god svensk form. Måste det egentligen finnas 

något typiskt svenskt? Skulle ett land inte lika gärna kunna saluföras på den internationella 

designmarknaden med slagord som ”varierat utbud”, ”influenser från hela världen” och 

”individualism”. Varför sträva mot enhetlighet när mångkulturellt är så mycket intressantare? 
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